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τ
0 μεγαλεπήβολος Ρουνζίτ, δςτις έκ μικρών 

όρμώμενος, διά μόνης τής ανδρείας τοϋ βραχίονός 
του καί τής δυνάμεως τοΰ νοός του ώκοδόμησεν είς 
έαντόν θρόνον, καί διά πολιτικής όςυδερκείας καί επι

δεξιότατος τόν θρόνον τοΰτον άπό μικροΰ καί άσημου 
άνεβίβασεν είς περιοπήν τοΰ επιφανέστατου τών έν 
Ινδίαις, ό Ρουνζίτ είχεν άποθάνει πρό τεσσάρων 
έτών. Τό ΙΙεντζάθον ή Πενταπόταμον, ή χώρ» 
τοϋ Ινδοΰ καί τών πολλών αύτοΰ όμορρόων, εκλαυ- 
σεν είλικρινώς καί μακρώς τόν Ινδόν Γίαπολέοντο», 
ή Αλέξανδρον, ώς ό ίδιος, άμυδράς εχων γνώσεις 
τής ιστορίας, ήθελε πολλάκις νά όνομάζηται. Αλλά- 
τά δάκρυα διά τόν θάνατον τών άριστων ηγεμόνων 
είναι άνάγκη νά «ςερεύωσι τέλος, ξηραινόμενα είς τόν 
ήλιον τής εύθυμίας διά τόν ένθρονισμόν τώ,ν διαδό
χων αύτών,

ίοΤΝΣΙΤ-ΣΙΓΓ.
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Tom Ρουνζίτ διαδέχθη ό πρωτότοκος υιός του Κου- 
ρούκ-σίγγ, καί αί είς την πεοίστασιν ταύτην τελούμε
να! μεγαλοπρεπείς πανηγύρεις ειλκυον είς την πρω
τεύουσαν τοϋ κράτους όλους τούς επισημότερους άν
τρας τοϋ τόπου. Αλλά μεταξύ άλλων, ό Δεϋάν, εΐ 
καί άπλοΰς Ραύάς, ήτοι προύχων τής μικρά; πόλεως 
Κιθούλ, ούχ ήτιον όμως μέγα φρονών έπί τή κατα
γωγή καί έπί τή ανδρεία του, διευθύνετο καί αύτός 
χρός τήν πρωτεύουσαν τοϋ Πενταποτάμου Ααχώραν, 
κομπάζων έπί τοϋ Θ.βετικοϋ ίππου του ώς αύτός ό 
Μαχαραϋάς έπί τού έλέφαντός του, καί περιβλεπόμε- 
νος έν τη λιτή μέν, άλλά στερεοί καί στιλπνή πανο
πλία του.

Τινάς ώρας μακράν τής Λαχώρας περιέμενε τόν 
Δεϋάν συνάντησις, ήτις μετέβαλεν όλην τήν μετά 
ταΰτα ζωήν του. 0 Αύτοκράτωο Κουρούκ-Σίγγ είχεν 
έζέλθει είς μ,έγα κυνήγιον κατ’έκεϊνα τά μέρη. Αφ’ ού 
δ’ έκαστος τών θηρευτών κατέλαβε τήν οίκείαν Θέσιν, 
αύτός έπί τού έλέφαντός του, έ’χων καί τινας οπα
ίους πεζούς ή έφιππους, έμεινε φυλάττων μίαν τών 
έξόδων τοϋ δάσους. Εκεί Τίγρις, έξεγερθεΐσα έκ τής 
φωλεάς της καί έκμανεΐσα ύπό τοϋ διωγμού καί τού 
Θορύβου, διέφυγε τούς Επικειμένους θηρευτάς, καί 
αίμα διψώσα, ώρμησε πρός 8 μέρος ίστατο ό Κου
ρούκ. ίδούσα δέ τόν έλέφαντα, τόν φυσικόν της άν- 
τίπαλον, μ’ εν πήδημα έρρίφθη είς τήν κεφαλήν του, 
καί έβύθισε τούς ό'νυχάς της είς τάς σάρκας αύτοϋ. 
1ν τώ άμα οί στρατιώταί του όρμήσαντες μέ τά ξίφη 
γυμνά, τήν προσέβαλον πανταχόθεν, και τήν κατε- 
κέντησαν. Αλλά πρίν ή έκπνεύση, τό λυσσώδες θη
ρίον συλλέξαν τάς τελευταίας δυνάμεις του, άνεσκίρ- 
τησε τρις ή τετράκις σπασμωδικώς, καί κατέφερε 
τοιαύτας πληγάς πέριξ του, ώστε τούς μέν τών θη
ρευτών κατέβαλε, τών δέ τούς ίππους έτρεψεν είς 
μοςνιώδη φυγήν.

Πρό πάντων δε τοϋ Αύτοκράτορος δ έλέφας οί- 
ςρηλατούμενος άπό τούς δρυμεΐς πόνους, άσθμαίνων 
θορυβωδώς ύπό φόβου, καί φρίττων καθ’ όλα τά μέλη 
του, ύψωσε τήν προβοσκίδα ορθήν, καί άνεχώρησεν 
ώς παράφορος. Εις τόν δρόμον του δέ έξερρίζου ή 
συνέθλα τά στελέχη τών δένδρων, καί συνέτριβεν 
ύπό τούς πόδας του τούς λίθους είς σκόνιν. Αν δέ 
καί εφερεν έπί τών νώτων τό βάρος τεσσάρων άνθοώ- 
πων, τοΰ Αύτοκράτορος, μιας τών γυναικών αύτοϋ, 
τοϋ οδηγού καθημένου επί τοϋ τραχήλου καί μάτην 
ζητοϋντος νά καταστείλη τήν βίαν του, καί ένός προς- 
αναβάτου, καθημένου είς τά οπίσθια, ή ταχύτης του 
ήτον όμως τοιαύτη, ώστε ό άοιστος τών ιππέων δέν 
έδύνατο νά τόν άκολουθήση. Διευθύνθη δέ άμέσώς 
είς τό δάσος, καί έκεΐ μετά παντοίους έλιγμούς με
ταξύ τών μάλλον άβατων μερών, εφθασεν είς ρεύμα 
στενόν καί πετρώδες, καί έκεΐ πρώτον ήρχισε νά 
βραδύνη ολίγον τό βήμά του.

Αίφνης όπισθεν τών βράχων καί όπισθεν τών θά
μνων προέκυψαν είκοσι ή τριάκοντα οπλοφόροι ρυπα
ροί, ών τά ράκη αντί νά κρύπτωσιν άνεδείκνυον έτι 
αίσχροτέραν τήν βδελυράν γυμνότητα, έχοντες τήν 
μορφήν κτηνώδη, τό σώμα λάσιον καί ήλιοκαές, μα
κράν μάχαιραν είς τό σχοινίον τό ζώνης τόπον έπέχον, 
καί εις τάς χεΐράς μακρόν, διά θρυαλλίδοςέκκαιόμενον 
πυροβόλον. Οί άνθρωποι ούτοι έπροχώρησαν πρός τόν 
φεύγοντα έλέφαντα.

■—Κρατήσατέ τον, σώσατε με! έκραζεν δ Αύτο- 
κράτωρ πρός τούς παραδόξους αύτούς ύπηκόους του, 
οίτινες περιστοιχίσαντες τόν έλέφαντα, τόν έκράτη- 
σαν κατά τήν διαταγήν του.

Αλλ’ ό ώς άρχηγός μεταξύ αύτών διακρινόμενος, 
καθ’ δ ρυπαρότερος τών άλλων καί κτηνωδέστερος, 
προσελθών μετ’ αναισχυντίας,

—· Σαέβ *, ε’πεν, ό Βράμας είναι είς τούς ου
ρανούς, καί ένίοτε λησμονεί τούς πιστούς του υιούς 
λιμοκτονοΰντας έπί τής γής. Οί πιστοί δούλοι του 
πρέπει νά τούς τρέφωσι τότε. Μέτρησέ μας, Σαέβ· 
ε’ιμεθα μόλις τριάκοντα. Ανά χιλίας ρουπίας είς κα
θένα μας, τριάκοντα χιλιάδες ρούπιαι μάς χρειάζον
ται μόνον. Αν δέν τάς έχης είς τό βαλάντιόν σου, 
μή στενοχωρήσαι. Δός μας τόν λόγον σου· ό λόγος 
μεταξύ τίμιων ανθρώπων άρκεΐ. Στείλε τούς ύπη- 
ρέτας σου νά τάς φέρουν, καί μήν έχης φροντίδα. Εδώ 
σοί προσφέρομεν φιλοξενίαν εις τό παλάτιόν μας, 
ύπό τήν λαμπράν στέγην τοΰ ούρανού· ομοίως καί εις 
τήν ώραίαν αύτήν κυρίαν, ήτις, έλπίζομεν, άφ’ ου 
μάς γνωρίση θά έπιθυμήση νά διέλθη τό έπίλοιπον 
τής ζωής της είς τήν φαιδράν κοινωνίαν μας. Μόνον 
άν συμβή έκ τινρς περιστάσεως ν’ άπατηθώσιν οί 
ύπηρέται σου, και αντί τριάκοντα βαλαντίων νά φέ- 
ρωσιν ίσως τριάκοντα Σείκους ή άλλους τινάς στρχ* 
τιώτας, τότε μέ λύπην μας, Σαέβ, θά βυθίσώμεν 
τάς τριάκοντα μαχαίρας μας είς τό στήθός σου.

0 Κουρούκ, τεθορυβημένος ώς ήν, δέν εννόησε 
κατ’ άρχάς τί έλεγεν ή τί ήθελεν ούτος ό άνθρωπος. 
Αλλ’ άφ’ ού τόν ήκουσε μέχρι τέλους, καί άφ’ ού 
συνήλθεν άπό τήν έκπληξίν του διά τήν τοιαύτην 
προπέτειαν,

— Τί τούς φυλάττετε; έκραξε'πρός τούς δύω του 
ύπηρέτας, πορφυρούς άπό τόν θυμόν του. — Φέρετέ 
μοε τάς κεφαλάς των! — Αχρείοι! έπρόσθεσε στρε
φόμενος πρός τούς λτ,στάς, — πέσατε πρηνείς κατά 
γής νά πατήση ό έλέφας μου τά ακάθαρτα σώματά 
σας! Μάθετε ότι είμαι ό Μαχαραϋάς !

Εν τώ άμα οί ύπηρέται του έσυρον τά πυροβόλα 
των, έτοιμοι νά τώ ύπακούσωσιν.

— Αν ήσαι ό Μαχαραϋάς, είπεν ό άναίσχυντος 
όακενδύτης, ά! ά! τότε αί τριάκοντα χιλιάδες πρέπει 
νά γίνουν τούλάχιστυν τριακόσιαι ... Αν ησαι δ 
Μαχαραϋάς, ήμεΐς εΐμεθα οί Ακχάλιδες, οί υιοί τοΘ 
Βράμα.

Καί σύρων άπό τά ράκη του δύσμορφου τής θεό- 
τητος ταύτης ξόανου, τό ύψωσεν ύπερηφάνως ύπέρ 
τήν κεφαλήν του, καί έν τώ άμα οί Ακχάλιδες ό'λοι, 
οί παράδοξοι ούτοι έπαΐται συγχρόνως καί μοναχοί 
καί λησταί, έκλιναν τάς κεφαλάς των μέχρι τής γής, 
καί προσεκύνησαν τόν θεόν ού ιεροί θεωρούνται. Εν 
ταύτφ δέ καί .οί ύπηρέται τού Αύτοκράτορος, « οί 
Ακχάλιδες! » ανέκραξαν μετ’ εύσεβοΰς φόβου, καί 
καταβάντες ταχέως άπό τοϋ έλέφαντος, έρριψαν τά 
όπλα έκ τών χειρών των, καί ήγγισαν μέ τό μέτρ- 
πόν των τά έδαφος, προφέροντες προσευχάς.

Αλλ’ ό Κουρούκ δέν συνεμερίζετο τάς δεισιδαιμο
νίας τοϋ όχλου.

1. Κύριε.

-, Κακούργοι! εκραζεν ώς μάινόμενος. Οχι τοϋ 
Βράμβ υίοί, τών Έσο^ωκ, τών καταχθονίων δαι
μόνων, είσθε ακάθαρτοι λάτραι. Ρουπίας θέλετε;

ΙΛού αί ρούπιαι μου. ,
Καί σύρων τό πυροβόλον του, έσκόπευσε τον αρχη

γόν τών Ακχαλίδων· Αλλ’ αύτός έκλινε μέχρι γης 
μ’ εύκινησίαν αίλουρου, καί ή σφαίρα εκτυπησε και 
έθανάτωσεν ένα τών οπαδών του.

Οί ,Ίχχά.Ια'ις ^οσΜ.Μοιτες τύκ Κοιγού* σίγγ(.

Τότε ανορθωθείς ό ληστής, καί γυμνών τήν μά- 

χαιράν του,
1_ Φονεύσατέ τον! έκραξε πρός τούς οπαδούς του.

Διά μιας έρρίφθησαν όλοι πρός τόν έλέφαντα, καί 
οί μέν ηρπασαν τήν γυναίκα, παλαίουσαν καί φω- 
νάζουσαν, οί δέ προσέβαλον τόν Αύτοκράτορα άνθι- 
στάμενον έν άνίσω πάλη μ όσην δύναμιν δίδει ή 

απελπισία.
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Κατά τήν κρίσιμου ταύτην στιγμήν διήρχετο ό 
Δεϋά* δια τοϋ δάσους. Αί κρανγαί τή; Αεΐλας, 
— ούτως ώνομάζετο τοΰ Αύτοκράτορος ή γυνή, — έ- 
πληξα* τήν ά/.οήν του, καί στρέψας τον ίππον του 
πρός τό μέρος όθεν έξήρχοντο, έφθασεν έν ριπή οφθαλ
μού είς τό μέσον τής συμπλοκής. Χωρίς δέ νά γνω- 
ρίζν) ούτε πρόσωπον ούτε περιστάσεις, βλέπων ένα 
ύπό πολλών προσβαλλόμενον, καί τούτων τοιούτων, 
ώρμησε πρός αύτόν, καί μετ’ ακατανόητου έπιδεξιό- 
τητος τόν έκάλυψε διά τής άσπίδος του, καί στρέφων 
ώς στρόβιλον τό ξίφος του καθ' όλας τάς διευθύνσεις, 
διένειμε χάλαζαν πληγών, ή άπέκρουε τάς τών προσ- 
βαλλόντων. Αί μάχαιραι τών Ακχαλίδων επέπεσαν 
έν τω άμα κατ’ αύτοΰ όλαι, άλλ’ άνεπηδων έπί 
τοϋ χαλύβδινου του θώρακος καί έπί τής αεικινήτου 
άσπίδος του. Ούχ ήττον όμως έννόησεν ότι μόνος 
αύτός μετά τοΰ ασθενούς βασιλέως δέν έδύνατο έπί 
πολλήν ώραν ν’ άντισταθή είς τό πλήθος.

Δι’ δ μέ βλέμμα γεγυμνασμένον παρατήρησα; τις 
ήν δ άρχηγός τών λ/,στών, ό όδηγών καί έμψυχών 
αύτούς είς τήν προσβολήν, έκαραδόκησε στιγμήν 
καθ’ ήν τόν εΰρεν ολίγον αφύλακτον, καί ριφθείς έξ 
απροόπτου, τώ έούθισε τό ξίφος είς τόν λαιμόν, ό 
ληστής έπεσε νεκρός κατά γής, έκτείνων τούς δύω 
βραχίονας. 0 δέ θάνατος αύτοΰ έπέφερεν δ αποτέλε
σμα περιέμενε ό Δεϋάν. Οί οπαδοί του έμεινον έκπε- 
πληγμένοι καί έντρομοι. ’Ες έναντίας δέ οί όπη.έται 
τοϋ Ιίουρούκ-Σίγγ, ένθαρρυνθέντες άπό τήν άπροσδό- 
κητον ταύτην έπικουρίαν, καί φοβηθέντες μή ε’κτι- 
μηθή ώς έγκλημα ή παθητική των εύλάβεια, ήοχισα* 
νά κράζωσι μ’ όλην τήν δύναμιν τών πνευμόνων των, 
προσκαλούντες τήν άποπλανηθεΐσαν συνοδείαν τοΰ Αύ- 
τοκράτορος, καί συγχρόνως άνέλαβον τά όπλα των, 
διά νά βοηθήσωσι τόν Δεϋάν, εύκόλως ήδη διώκοντα 
τού; ληστάς, διότι ούτοι, άπολέσαντες τόν αρχηγόν 
των, βλέποντες αντί ένός τέσσαρας έχθρούς κατ’αύτών 
καλώς «οπλισμένους, καί έννοοϋντες ότι ή λοιπή συ
νοδεία έδύνατο άπό στιγμής είς στιγμήν νά φθάση, 
έτράπησαν είς ταχεΐαν φυγήν.

Τότε ό Δεϋάν έγζαταλείψα; αύτούς, έστράφη πρός 
τούς άλλου; λτ,στάς, οΐτινες φεύγοντες συμπαρέσυρον 
καί τήν άοπαγεΐσαν γυναίκα. Βλέποντες όμως καί 
αυτοί ότι διώκονται κατά πόδας, καί ότι τό φορ 
τιον των βραδύνει τήν φυγήν των, άφησαν τήν Α’ΐλαν 
κατά γής καί έγιναν άφαντοι.

0 Δεϋάν έλθω* πρός αύτήν ήθέλησε νά τήν όδη- 
γήστ, πρός τόν Αύτοκράτορα· άλλ’ εκείνη, ώχρά ώς 
κρίνος καί ώς φύλλον τρεμουσα, όεν έούνατο ού μόνον 
νά περιπατήση, άλλ’ ουδέ καν νά σταθή είς τού; πό
δας της· όθεν τήν ήρπασεν είς τού; νευρώδεις βρα
χίονας του, καί τήν έφερε καθώς μήτηρ φέρει εί; 
τάς άγκάλα; της βρέφος. ’Ενώ δε τήν έκράτει, τήν 
κεφαλήν έχουσαν άνεστραμμένην πρό; τά όπίσω, τό 
βλέμμα του κατήλθεν έπί το πρόσωπό* της· καί τοι 
δέ ύπερβάς ήδη τής εύφλογίστου ηλικίας τά όρια, 
δώτι εϊχεν υιόν νεανίαν ήδη, δέν έδυνήθη δ»χω; 
νά ίδή χωρίς συγκινήσεως τήν άζιέραστον έκείνην 
μορφήν, τόσον νεανικώς χαρίεσσαν καί τόσον κανονι
κούς εντελή. Αλλά καί ή Αέϊλα τούς μεγάλους καί 
μίλανας οφθαλμούς τη; είς τού; ίδικούς του προση
λωμένους έχουσα, τόν ήτενιζε μετ’ ενθουσιώδους ευ
γνωμοσύνη; ώ; σωτήρα σταλέντα έ; ουρανού, καί έν

τή ταραχή τού νοός της τόν έξελάμβανεν ώς τόν 
Βισνού, επίτηδες καί αύθις ένσαρκωδέντα πρό; χάριν 
της, καί ένίοτε παρέβαλεν ίσως αυτομάτως καί άκου- 
σίως τήν ανδρικήν καί ρωμαλέα* αύτοΰ καλλονήν 
πρός τήν καχεκτικήν καί γυναικώδη μορφήν τού 
Κουρούκ.

Ο Αΰτοκράτωρ τήν άνεβίβασε πάλιν είς τό φορεΐόν 
του, καί διατάξας τόν Δεϋάν νά τόν συνοδεύση, έπέ- 
ς-ρεψεν είς Ααχώραν μετά τής φρουράς του, ήν μετ’ ο
λίγον άπήντησεν. Εκεΐ.δέ, συγκαλέσας τούς JovpGac, 
το συμβούλιον τών άρχηγών, τοΐς παρουσίασε τόν 
άνδοεΐον σωτήρά του, καί έγχειρίζων αύτώ άδαμαν- 
τοκόλλητον ξίφος, τόν διώρισε Σιρδάρην ή στρατηγόν 
είς Κασεμίρην, όπου τοποτηρητήν είχε» αύτόν τόν 
αδελφόν του Σείο-Σίγγ. Συγχρόνως δέ ίτώ έχάρισε 
δέκα ελέφαντας, πεντηκοντα καμήλους καί εκατόν 
ίππους, και τόν διέταξε ν άπέλθη άνυπερθέτω; είς 
τήν ύπηρεσίαν του.

Σκιρτών άπό τήν χαράν του, καί σκοτοδινιών έπί τής 
περιοπής είς ήν άπροσδοκήτως άνεβιβάσθη, έξήρχετο 
τών ανακτόρων ό Δεϋάν, όπως προπαρασκευάσή τά 
τή; άναχωρήσεώς του. Ενώ δέ διήρχετο διά τών αύτο- 
κρατορικών κήπων, ήκουσε φωνήν γλυκυτάτην ψάλ
λονταν ασμα. Τής φωνής εκείνης τόν τόνον τφ άνε- 
πολησεν ή φωνή ήν ήκουσε τήν ποωίαν ταύτην, 
παραπλέων τούς κήπους τής Λουδιάνης, καί κατά 
παράδοξον σύμπτωσιν καί αύτό τό άσμα ήτον τά 
ίδιον. 0 Δεϋάν, ύπό τής ευτυχίας διατεθειμένος 
πρός πάν φαιδρόν αίσθημα, έστάθη παρά τόν κορμόν 
δένδρου, καί ήκροάτο μετ’ άγαλλιάσεως, πραύνων 
διά τή; μελφδίας τήν θυελλώδη τών ιδεών του φοράν.

Αίφνης τό ασμα έπαυσε* παράθυρου ήνοίχθη υπέρ 
τήν κεφαλήν του, καί είς τούς πόδας του έπεσεν άνθος 
λωτοΰ. Οτε δέ τό έλαβεν είς τάς χεϊράς του, εύρε με
ταξύ τών φύλλων του κεκρυμμένον χρυσοΰν κλειδίον. 
Τό κλειδίον ήρμόζετο εις μικράν θυρίδα τεθαμαένη* 
μεταξύ ρόδων 0 Δεϋάν τό έλαβεν, ήνοιξε τήν θυρίδα, 
καί είσήλθεν εις ώραΐον άνθοκομεΐον, όπου τά σπα
νιότερα τής νοτίου Ινδία; καί τής Κίνα; φυτά περι- 
επλέκοντο παμποικίλω; εις άναδενδράδας καί λα
βυρίνθους, θυμιάζοντα τήν ατμόσφαιραν δι’άρωμάτων 
άγνωστων, καί θλώντα τάς ήλιακάς άκτΐνας είς φώ« 
γλυκύ καί πράον. Εκεί διά τών φύλλων είδεν έρχο- 
μένην πρός αύτόν νέαν κόρην, ένδεδυμένην ώς Βαϋ- 
δέραν ή χορεύτριαν. Αύτη ύέ λαΐοϋσα αύτόν έκ τή« 
χειρός, τόν ώδήγησε σιωπηλώς διά τών δενδροστοι- 
χιών με’χρι συμφύτου καί σκοτεινής σκιάδος. Εκεΐ δ* 
μακρύ.ασα κλάδους τινάς ερυθρά; Άζα.Ιύας καί ρο
δοδάφνης τής Ινδικής, άνεκάλυψεν ύπ' αύτάς κρυπτήν 
Ούραν, καί είσήγαγε τόν Δεϋάν είς δωμάτιον όλον 
έστρωμένον μέ λευκά άργυροπόρφυρα υφάσματα κ»- 
σεμίρια. Εκεΐ ιόεν αύτός έπί μαλακού άνακλιτηρίου 
μαλακώς ήπλωμένην γυναίκα ένδεδυμένην λαμπρό
τατα, νύμφην ήθίλον είπεΐ οί Ελληνες, Ούρί ήθελ.0* 
είπε» οί Πέρσαι. Η γυνή αύτη ήν ή Αέϊλα, θελήσατε» 
νά τώ έκφραση καί διά ζώσης τήν εύγνωμοσύνην της, 
άφ ότου καί αύτή καί ή φωνή της άνέζησε. Οταν ό 
Δεϋάν έζήλθε τοϋ δωματίου ήτον έσπέρα Ευρε δέ εί< 
τήν σκιάδα τήν αύτήν Καύϊέραν, ήτις έποοποοεύθη 
φωτιμούσα τον όι άργυ.οΰ λύχνου. Ανοίγουσα δ’ είς 
αύτόν τήν έζω Ούραν, τω είπεν

— Οσάκις εΐσέλθη; διά τής Ούρα; ταύτης, κτυ-
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πήσης τρις έπ’ αύτής μέ τήν χρυσήν αύτήν κλείδα, 
καί καλέσης τό όνομα Με1ινί\\ θά είμαι έδώ διά νά 
σέ οδηγώ ώς απόψε.

Τήν έπαύριον ό Δεϋάν έμελλε ν’ άπέλθη, άλλ’ έν- 
θυμηθείς ότι είχε διάφορα άκόμη νά προπασκευάση, 
έμεινε, καί άντί νά διευθυνθή είς Κασεμίρην, διευ- 
θύνθη είς τόν άνακσορικόν κήπον, όπου περιέμεινε τό 
άσμα, ήνοιξε τήν θύραν, έκτύπησε τοΐς μέ τήν χρυσήν 
κλείδα, έπρόφερε τό όνομα τής Μελινής, καί ώδη- 
γήθη ύπό τής Βαϋδέρας είς τής σκιάδος τήν κρυπτήν 
Ούραν όπου ή Αέϊλα τόν έπρόσμενε διά νά τώ έκφραση 
τήν εύγνωμοσύνην της. Καί κατά τόν αύτόν τρόπον 
έςτανήλθε πάλιν, καί δεκάκις πάλιν, μέχρι; ού ό 
Αΰτοκράτωρ, θυμωθείς διά τήν χρονοτριβήν του, τώ 
διέταξε* άποτόμως ν’ άπέλθη.

ό Δεϋάν ήναγκάσδηνά ύπακούση, καί άνεχώρησε*. 
ίκτοτε δέ ποτέ δέν ά*επόλησε τάς ήμέρας έκείνας, 
ούδ’ άνεκάλεσεν είς τήν φαντασίαν του τήν φίλη* τής 
Δείλας εικόνα χωρίς βαθείας μελαγχολίας, διότι 
μετά τάς βραχείας καί εύηλίους έκείνας ήμέρας έπήλ- 
θε ταχέως ήμέρα άποφράς, ήμέρα αιωνίου Θρήνου α
ξία. όλίγους μήνας μετά τήν έγκαθίδρυσιν τοϋ Δεϋάν 
είς Κασεμίρην, ό αΰτοκράτωρ Κουρούκ, καί φύσει 
φιλάσθενος ώ*, καί ύπό κακής καί άκρατου διαίτης 
παρ’ ώραν γεγηρακώς^ ύπέπεσ? μετά τό συμβάν τής

ΔΕ ΪΑΤϊ.

τελευταίας του Οήρας εις βαρεία* ασθένειαν,.καί ύπό 
άμαθείας άποκρούων παντός ξένου ιατρού θεραπείαν, 
έξέπνευσε τέλος εις τά; χεΐρας τών αγυρτών καί τών 
φαρμακέω* του.

ή εϊδησις αύτη έπληξε βαθεως τοϋ Δεϋάν τή* 
καρδίαν. έλυπήθη μέ* τόν Βασιλέα όςτι; άπό τυχο
διώκτου Ραϋά τόν έπροβίβασε* είς Βεζίρη*, άλλά 
πρό πάντων έφρεξεν ένθυμηθείς τής Λει'λας τήν τύ
χην, διότι έγνώριζε τό άπάνθρωπον ψήφισμα τών 
Ινδικών νόμων κατά τών γυναικών τού άποθανόντος 
Μαχαραϋά, άδιάφορον άν ήναι γραΐαΐ ή νέοι, α* άη- 
διάσασαιτήν ζωήν, ή άν μετά πόθου καί έλπίδος πρός 
αύτήν όομώσαι, άν δυσειδείς ή ώραΐαι, καί άκόμη άυ 
άλ-λ.ο δικαίωμα δέ* έχιυσι* είς τή* άπαίσιο* τιμήν 
τοΰ νά καλώνται βασίλισσαι, εί μή ότι έφθασαν νά 
καταταχθίΰσιν είς τόν γυναικωνίτην τού Βασιλέως.

0 Σείρ-σίγγ διαδεχθείς τόν αδελφόν του είς τόν 
Θρόνον τού Πενταποτάμου άφήκε τόν Δεϋάν διάδοχόν 
του καί τοποτορητήν του είς Κασεμίρην. Αλλά μετά 
έν έτος τόν μετεκάλεσε, καί τόν κατέστησεν 'υπουρ
γόν του καί τά πρώτα δυνάμενον παρ’ αύτώ. 13? 
προεΐδεν δ Δευάν, είς πρώτην έριότησί* του περί τών 
γυναικών τού Κουρούκ, έμαθεν ότι κατά τόν νόμον 
ειχον προσφεςθή ολοκαύτωμα έπί τής πυράς τοϋ Αύ- 
τοκράτοεος καί συζύγου των J



*
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Τά προεκτεθέντα’έξηγοΰσι διατί δταν μετά τέσ- 

σαρα έτη ήκουσεν ό Δεϋάν τήν φωνήν έκείνην καί τό 
μέλος τό άνακαλέσαν ζωηρώς είς τήν καρδίαν του 
του τής Αέϊλα; τήν μνήμην, διατί έβυθίσθη είς πι
κρούς λογισμούς, έπιφοιτήσαντας αύτόν δι’ δλης τής 
νυκτός έν είδει ή ονειροπολήσεων ή ονείρων.

Τήν δε πρωίαν, άμα άνατείλαντος τοΰ ήλίου, διέ
ταξε νά τώ έτοιμασθή ταχέως ή λέμβος του, καί 
εϊσελθών εις αύτήν χωρίς συνοδείας καί μετά μόνων 
δύω κωπηλατών, διευθύνθη άθορύβω; πρός τά μέρος 
τοΰ ποταμού δπου εΐχεν ακούσει τήν προτεραίαν τό 
ασμα. Φθάσαντος έκεΐ, εις έν νεΰμάτου οίκωπηλά- 
ται έκράτησαν τάς κώπας άριζοντίας καί ακινήτους, 
καϊ άφήκαν τήν λέμβον νά φέρηται άψόφως ύπό τοΰ 
ροΰ, ώς ή Οαλασσοδίαιτος κολυμβίς, δταν άπλώνουσα 
τά πτερά της, εφάπτεται τής κορυφής τών κυμάτων.

0 καλλονή της έξυπνώσης φύσεως ήτον απερίγρα
πτος κατά τήν ώραν ταύτην. Τά ΰδατα τοΰ ποταμού, 
α, ντανακλώντα τής ανατολής τό πολυτελές παραπέ
τασμα, έφαίνοντο ώς ήπλωμένη χλαμύς, έκ πορφύρα; 
ύφασμένη καί έκ χρυσού. Είς τών ανθών τά πέταλα, 
είς τών δένδρων τά φύλλα, είς τών χόρτων τά άκρα, 
έκρέμαντο δρόσου άδάμάντες, Θλώντες τάς πρωϊνάς 
ακτίνας ώς μ.ύρια πρίσματα. Η γή ώ; θυμιατήριον 
μέγα άνέπεμπεν είς τόν ουρανόν τάς μυριπνόους της 
αναθυμιάσεις, καί πανταχόθεν έκ τών λόφων, έκ τών 
κοιλάδων, έκ τής άπεχούσης πόλεως, καί έκ τών 
πέριξ θάμνων, ύψοΰντο παντοΐαι φωναί, ανυπόμονοι 
ν’ άσπασθώσι τήν άναβίωσιν τής γής καί τήν επα- 
νάκαμψιν τοΰ φωτός. Μόνον δε τό περιμενομενον 
άσμα, αύτό δέν ήγέρθη, άλλ’ έπί τόν Ούσσανον τών 
£όδων έκάθητο αηδών, ψάλλουσα τήν εωθινήν της 
δοξολογίαν.

0* Δεϋάν εμεινεν στιγμάς τινας, βόσκων τούς 
δφθαλμούς του είς τά κάλλη τής φύσεως καί τήν 
άκοήν του είς τάς αρμονίας αύτής, άλλά τέλος διέ
ταξε δυσθύμω; τού; κωπηλάτας νά στραφώσιν είς τά 
όπίσω, αίσχυνόμενος δτι μέ νεανικήν ακρισίαν ήλπι- 
σε ν’ άκούστ, άνανεούμενον δ,τι χθες άπλή σύμπτω- 
σις τώ είχε παραστήσει, ή τής ακοής του απάτη.

Αλλά μόλις ήρχισεν ή λέμβος νά μακρύνηται, καί 
βπισθεν υψηλών καλαμιών προέκυψε-μονόξυλον Επι- 
δεξίως δέ έρεσόμενον ύφ’ ένός ϊνδοΰ, έπρόφθα- 
σε τήν λέμβον, έν ω αΰτη έπέστρεφε. Τότε ό Ιν
δός έγερθείς, έκλινε βαθύτατα, καί ένεχείρισεν είς τόν 
£κθαμβον Δεϋάν άνθος λωτοΰ. Είς τά φύλλα αύτοΰ 
ήγ δεδεμένον γραμμάτιου χάρτου μεταξωτού, διά 
κυανής γεγραμμένον μελάνης. Περιείχε δε τό γραμ
μάτων τήν ακόλουθον Σ.Ιόκαν ή στροφήν τοΰ Ινδι
κού έπους, τοΰ έπιγραφομένου Ραμαϋάνα.

Τρέμ,ουσ’άποροί’ή δρόσος άπο τοΰ λωτοΰ τα φύλλα" 
Οδτω πασα ευτυχία τών ανθρώπων άπορψεΜ.
Πλήν ώς πλέοντ' άπαντώνται δύω ναυαγίου ςυλα,
Οΰιως άπαντώνται πάλιν δύω γνώριμοι αρχαίοι.

Καί κατωτέρω είς πεζόν λόγον.
• Αν ό Σαέβ θέλ/ι νά ίδή i'ra rrzopipor dpi'aior, 

άς ακολουθήσει τόν Ινδόν. »
0 Δεϋάν ενευσε πρός τούς κωπηλάτας, καί ή λέμ

βος ένδοΰσα είς τήν σύγχρονον αύτών ώσιν, έστράφη 
αυθις περί έαυτήν, καί ήκολούθησε τό μονόζυλον.

Μετ’ ολίγον είσέδυ όπίσω τοΰ καλαμώνος, καί προ- 
σωρμίσθη είς μικρόν λιμενίσκον κεκουμμένον ύπό πυ
κνόφυλλους πλατάνους. 0 Βεζίρης έπήδησεν είς τήν 
γην, καί παραδοθείς είς τήν οδηγίαν τοΰ ϊνδοΰ, διέβη 
μετ’ αύτοΰ έμπρός οικίας αφελούς καί λιτής, καί εί
σήλθεν είς κήπον όπωσοΰν εύρύχωρον καί έπιμελώς, 
ούχί δμως πολυτυλώς καλλιεργημένον· είς μίαν δέ 
τών γωνιών αύτοΰ, παρά τό χείλος τοΰ ποταμού 
άνεγνώρισε τών ρόδων τόν θύσσανον δπου χθες έψαλ- 
λεν ή φωνή, σήμερον δέ ή αηδών. 0 Ινδός κλίνας 
μέχρι γής, τώ έδειξε με τόν δάκτυλον τόν τόπον 
εκείνον, καί άνεχώρησεν.

έξιστάμενος διά τό παράδοξον τοΰτο συμβάν, 
προύχώοησεν ό Δεϋάν πρός τούς ανθηρούς θάμνους, 
καί δι’ αύτών διέκρινε γυναίκα καθημένην είς έδραν 
χλόης, έχουσαν δέ πλησίον της τριετές παιδίον. Αλ
λα δέτινα βήματα προχωρήσας, εμεινεν έμπρός της 
ακίνητος άπό έκπληξιν.

— Τής νυκτός τά όνειρα, έκραξε, σκοτίζουσιν άκό
μη τόν νοΰν μου καί προκαλοΰστ χλευαστικώς τήν 
καρδίαν μου! ήτον χθες πλάνη τής ακοής ή φωνή 
τής Λεΐλας ; είναι σήμερον ή μορφή τής Λεΐλας απα
τηλόν όραμα; Τρία ήδη έτη τήν κλαίω νεκράν.

— Καί λυπεΐσαι ίσως ήδη, Σαέβ, δσα δάκρυα μα
ταίως έδαπάνησας δι αύτήν, εΐπεν ή γυνή_ μειδιώσά.

— Αλλ’ άν ήσαι αύτή έκείνη, εΐπεν ό Βεζίρης μέ 
δεισιδαίμονα τρόμον, άλλ’ άν έξήλθες έκ τής Πατά- 
λας, τής τών νεκρών κατοικίας, πώς δέν άνέζησας 
ώ$ λευκή περιστερά, ώς τρυφερόν ρόόον; πώς σοί 
έπετράπη ν’ άναλάβν,ς τήν άρχαίαν μορφήν σου ;

— Αν έδυνάμην νά τήν μεταβάλλω, Δεϋάν, είς 
περιστεράς ή ρόδου μορφήν, ήθελα τά δοκιμάσει διά 
νά σ’ εύχαριστήσω.

— Αλλά, είπεν ούτος, αμφιρρεπής έτι μεταξύ 
έκπλήξεως καί χαράς, ό θάνατος τών γυναικών τοΰ 
Κουρούκ...

— Ητον ολέθριος, ώ; τό τέλος δλων τών γυναι
κών τών άποθνησκόντων αύτοκρατορων. Κατ ονομα 
μόνον, τό έξεύρεις, ήμην γυνή του, καί δμως ύπε- 
κείμην είς τόν κοινόν, φοβερόν νόμον...

— Καί πώς τόν διέφυγες, τίς σε διεσωσε;
— Διατί θέλεις νά μάθφς τίς;
— Διά νά τόν εύχαριστήσω, είπε με προσπάθειαν 

ό Δεϋάν, διά ν’ αγαπώ τόν σωτήρα σου ώς ίδιον έμοΰ 
εύεργέτην.

— Δεϋάν, εΐπεν ή Αέϊλα μετά συγκινήσεως· βλ»' 
πεις τό παιδίον εκείνο μέ πόσην περιέργειαν και πο- 
σον προκλητικώ; σε κυττα,ει;

— Ωραΐον παιδίον, εΐπεν ό Δεϋάν, λαμβάνων τήν 
χεΐρά του. Πολύ όμοιάζει τόν υιόν μου ϊράν δταν ητον 
είς τήν ήλικίαν του.

— Αν θέλτ,ς νά εύχαριστήστ,ς τόν σωτήρα μου, 
ευχαρίστησε τό παιδίον αύτό.

— Τό παιδίον αύτό! είπε μετ έκπλήξεως ό Βε
ζίρης" καί λαβών αύτό είς τά γόνατά του, έλυσεν άπό 
τήν ζώνην του πλουσίαν χρυσήν άλυσιν τής Τριχ»- 
νουπόλεως, καί τώ τήν έπέρασεν είς τόν τράχηλον, 
πρός μεγίστην χαράν τοΰ παιδιού.

' — Αλλά πώς; έπρόσθεσε. Τό παιδίον αύτό δέν 
ήτον δυνατόν νά ύπήρχεν δταν άπέθανεν ο Κουρούκ" 
δέν ήτον γεννημένον βεβαίως.

— Γεννημένον δεν ήτον, αλλ υπήρχαν, απ®κρίθΤ!\^ *

ι

i Αέϊλα. — Ιδού δ,τι δένγνωρίζγ,ς τής ιστορίας μου. 
Εις τόν γυναικωνίτην τοΰ Κουρούκ μέ έφερε φιλοδο
ξία ζηλότυπος, χωρίς έν τή μέθγι τοΰ θριάμβου μου νά 
εύρενήσω είς ποίας ύποχρεώσεις αύτός μέ ύπέβάλλεν. 
όταν ήμην νέα κόρη είς τό Δελί, οί κολακεύοντές με 
μέ έλεγον ώραίαν, καί έπεκαλούμην κοινώς τοΰ Je2i 
ό άσζηρ, τό δέ δνομα τοΰτο έκολάκευε μεγάλως 
τήν φιλαυτίαν μου. Αλλ’ είς τήν αύτήν πόλιν έζη ή 
£άνη, δμήλιξ μ’ έμέ, καί, ώς έλεγον οί εχθροί μου, ώ- 
ραιοτέρα μου. Αΰτη δ' έπωνομάσθη ήΣε^ήκυ/ζχάνδα) 
ΤΌϋ καί τό δνομα τοΰτο έλύπει καωίως τήν φιλο
τιμίαν μου. Συνέβη ποτέ νά έλθγι εις τήν πόλιν μας 
ό Σείρ-σίγγ, ό δευτερότοκος υιός τοΰ Ρουνζίτ- συνέβη 
δέ καί νά ίδή τήν Ράνην, ή μάλλον, πιστεύω τήν 
σύμπτωσίν ταύτην αύτή τήν προύκάλεσεν, καί ώς τήν 
εΐδε κατεγοητεύθη άπό τό κάλλος της, καί μέ ζηλό- 
τυπον πείσμα καί άνέκφραστον λύπην είδα τήν αντί
ζηλόν μου γυναίκα τοΰ ήγεμόνος.

α Μετ’ ολίγα ετη δ Κουρούκ έβασίλευσε, καί έμά- 
θομεν δτι έρχεται είς Δελί. Τότε συνέλαβα τήν ελπί
δα νά ταπεινώσω τήν Ράνην. Κατώρθωσα νά μέ ίδή 
6 Κουρούκ καί νά μέ άρέσγι, καί μετ’ ολίγον ή Ράνη 
ήναγκάσΟη νά μέ προσκυνήσνι βασίλισσάν της.

β 0 αύτοκράτωρ, δταν είσήλθα είς τόν γυναικωνί- 
την του, ήτον σκιά μόνον ζώσα. Ενίοτε έξερχόμενος 
είς τό κυνήγιον, τήν μόνην τέρψιν ής ήν άκόμη δε
κτικόν τό σεσαθρωμένον του σώμα, συμπαρελάμβανε 
τήν· μίαν ή τήν άλλην τών γυναικών του, καί οΰτω 
μέ άπήντησας δταν μέ έσωσας είς τό δάσος άπό τών 
Ακχαλίδων τάς χεϊρας. Τότε τόν συνώδευσα πρώτον 
καί τελευταΐον. Μετ’ ολίγους δέ μήνας ή ύποτρέμουσα 
λαμπάς τής ζωής του έσβέσθη.

« Τήν ήμέραν τής κηδείας του, μέ άποκεκαλυμμέ- 
νας τάς κεφαλάς, μέ τάς κόμας λυτάς, παρηζολου- 
θοΰμεν τήν έκφοράν του δλαι του αί γυναίκες. Τότε 
πρώτον έξύπνησα ώς άπό μαγικόν δνεερον, τότε κατέ- 
ίεσεν άπό τούς οφθαλμούς μου τής φιλοδοξίας τό δέ
μα, καί άνέβλεψα πρός τήν όλεθρίαν αλήθειαν. ’Εν 
δσφ ήν μεμακρυσμένος δ κίνδυνος, ένόμιζον έμαυτήν 
τεθωρακισμένην κατ’ αύτοΰ, , καί ανδρείαν. Αλλ’ δταν 
μας άνεβίβασαν είς τήν πυράν παρά τοΰ αύτοκράτο
ρος τόν νεκρόν, δταν ό Βραχμάν άνακύπτων άπό θρη
σκευτικής μελέτης βαθεΐαν έζστάσιν, ήρπασε δαυλόν, 
καί αγριωπός ώς αύτός ό Νιρούρδης, ό θεός τών κατα
χθονίων, προσήλθε καί ένέβαλε πΰρ είς τά ξύλα, δταν 
είδα τάς άλλας γυναίκας, τάς μέν εΰτυχεστέρας νε- 
κρωθείσας ήδη ύπό τοΰ φόβου, καί άναισθητούσας 
πρός πάσαν ύλικήν άλγηδόνα, τάς δέ μετ’ απελπι
σίας καί βρυγμοΰ όδόντων άποσπώσας τήν κόμην των 
καί συστρεφούσας τά μέλη των, δταν τέλος ήκουσα 
κάτωθέν μου ύποσιζούσας τάς φλόγας, καί τρύζουσαν 
τήν άναπτομένην πυράν, καί ή θέρμη προύχώρει καί 
ηΰξανε, τότε έννόησα δτι είμαι γυνή, τότε ή ζωή 
ήν ώφείλα τόσον νέα ν’ άφήσω, είς ήν έπρεπε, — καϊ 
τοΰτο, τ’ ομολογώ, ούχ ήττον μέ έβασάνιζε,—ν’ ά
φήσω τήν Ράνην θριαμβεύονταν καί εύδαίμονα, ή 
ζωή αυτή μοί επιφανή είς δλην της τήν λαμπρό
τητα, είς δλον τά κάλλος της, καί ήρχισα ώς πα- 
ράφρων νά κινώ τά χρυσά μου δεσμά, καί πάσαν 
αξιοπρέπειαν λησμονούσα" » Σώσατε, έκραξα, σώσα- 
τέ με. Αν δέν λυπήσθε έμέ, εύσπλαγχνισθήτε καν τό 

X άθώον, τό σκιρτούν εντός είς τά σπλάγχνα μου. Πριν

r

ίδή τό φώς, θά λάβγ, τό φοβερόν τοΰτο τέλος. »
Οί λόγοι ούτοι ένήργησαν ύπέρ πάσαν ελπίδα μου. 

Οί αύτοί οϊτινες μ’ έθεσαν έπί τής πυράς έρρίφθη- 
σαν είς αύτήν αμέσως μέ μεγάλην σπουδήν, καί μέ 
ή'ρπασαν καθ’ ήν στιγμήν αί φλόγες είχον φθάσει είς 
τά ενδύματα μου. Πεισθέντες δε περί τής άληθείας 
τών λόγων μου, μέ απέλυσαν μέ πάσαν ένδειξιν σε
βασμού, διότι ό νόμος δέν θέλει νά γίνγι τοΰ πυράς 
παρανάλωμα ή άπογονία τών Αύτοκρατόρων, καί αγέν
νητος άν ήναι άκόμη.

Πριν δ’ αναχωρήσω έστρεψα τελευταΐον βλέμμα 
πρός τήν όλεθρίαν πυράν. Μεταξύ στροβίλου καπνού 
εΐδα λεύκάς χεϊρας κινουμένας καί ώς πεμπούσας μοι 
έσχατον ασπασμόν. Μεταξύ τοΰ συριγμοΰ τών φλο
γών ήκουσα μεγάλην κραυγήν, ώς ψυχών άποσπω- 
σμένων άπό τά σώμα καί ς-εναζουσών τόν έπιθάνατον 
στεναγμόν, καί έφυγα μέ φρίκην, καί .δέν έστρεψα 
όπίσω τήν κεφαλήν.

— Αλλά δέν είπας δτι ήσουν μόνον κατ’ δνομα 
γυνή τοΰ Κουρούκ;

— Τήν αλήθειαν εΐπα. ήξεύρεις δτι τόν Κουρούκ 
έπρεπε νά διαδεχθή ό υιός του Νεπάλ. Επί τοΰ τά
φου τοΰ πατρός του άνηγορεύθη, καί τά στρατεύματα 
καί ό δχλος τόν προέπεμπον έν παρατάξει διά νά 
τόν ένεδρύσωσιν είς τόν θρόνον. Αλλ’ έν ώ διήρχετο 
ύπό Βαγαβάταν 1 έπισκευαζομένην, αίφνης, — τίς 
οϊδεν άν αίφνης; τής Ρανής τά χείλη είδαν τινές 
διασταλέντα άπό ξένον μειδίαμα, — δοκός άπεσπά- 
σθη άπό τής οροφής, καί έπεσεν έπί τήν κεφαλήν του, 
καί ό διάδοχος συνετάφη μετά τοΰ προκατόχου του.

Μετά τόν θάνατον αύτοΰ ό αδελφός τοΰ Κουρούκ, 
ό Σείρ-Σίγγ έσπευσε ν’ άναβή εις τόν θρόνον.'Τής δέ 
Ράνης ή πρώτη φροντίς ήν νά μέ άναζητήση διά νά 
μέ φονεύση, διότι, έλεγεν, ή γέννησις τοΰ παιδίου μου 
ήν διά τόν άνδρα της επικίνδυνος.

Εκτοτε ήναγκάσθην νά φύγω. Αμέσως έκρύβην εις 
δάση καί εις ερήμους, αβοήθητος έπάλαισα πρός στε
ρήσεις καί πρός στοιχεία, μέχρις ού κατέφυγα ύπό 
τήν προστασίαν τών βαρβάρων τής μεσημβρίας. 1 2.

— Δυστυχής γυνή! είπεν ό Δεϋάν, οποία τύχη 
ή έδικήσου!...

— Ομολογείς, Δεϋάν-Σίγγ, δτι ή τύχη μου δέν 
είναι επίφθονος. Η έδική σου σ’ εύχαριστεΐ;

— Είμαι Μαχα-Βεζίρη; τοΰ Αύτοκράτορος, άπήνΓ 
τησεν ό Αεϋάν. Βαθμός άλλο; αύτοΰ ανώτερος δέν 
υπάρχει.

— Υπάρχει, καί πολύ ανώτερος.
— Ποιος; έρώτησε μετ’ έκπλήξεως ό Βεζίρης.
— 0 Βαθμός, άπήντησεν ή Αέϊλα, τοΰ πατρός 

Αύτοκράτορος.
Είσαι Δεϋάν, δ πρώτος τών δούλων όσοι κύπτουσιν 

έμπρός τοΰ Μαχαραΰά. Δεν σοί φαίνεται πολύ προ
τιμώτερον νά κύπτφ ό Αύτοκράτωρ μέχρι έδάφους 
έμπρός σου;

·*— Πώς τοΰτο; Τί εννοείς έρώτησεν ό Δεϋάν, έν’ φ 
ή φιλοδοξία έμάστιζεν ήδη τό αίμά του, καί αί μή- 
νιγγές του έκτυπων σφοδρώς.

— Λάβε καί φίλησε τό παιδίον αύτό, — ίσως ή

1. Παγόδαν, Ναόν.
2. Τών "Αγγλων.
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καρδία σου σοί είπή τό πώς· είπεν ή Αέϊλα με μει
δίαμα έκφραστικόν, έν ω τό βλέμμα της ύπέμενε 
τοΰ Δεϋάν τό ολονεοόν βλέιζαα, ώς τοΰ αετού ό 
οφθαλμός ατενίζει τόν ήλ:ον άσχαρύαμυ/.τί.

0 Δεϋάν τό έλαβεν είς χεΐράς του καί τό ήτένιζεν 
εί; τούς οφθαλμούς, εκείνο δε τόν προσεμειδία.

—· Ay δέν ύπήρχεν ά Σείρ-Σίγγ, έπρόσθετεν ή 
Αέϊλα, καί ερυθρά άντανάκλασις διήλθε στιγμιαίως 
τούς ώς γαλής ή ώς τίγοιδος ιριδωτούς όφθαλμ.ούς 
της· —- άν δέν ύπήρχεν αύτός καί ή γενεά του, ήθε
λεν ένθρονισθή ώς διάδοχος τοΰ Κουρούκ, ώ Δεϋάν, ό 
υιός σου.

— Φίλτατον τε'κνον! άνέκραξεν 6 Βεζίρης, ή καρ- 
δία μου σε αναγνωρίζει! Καί φιλών αύτό εΐ; τό μέ- 
τωπον καί εϊς τούς οφθαλμούς, τί θέλεις, τώ είπε, 
νά σοί στείλω άπό την Ααχώραν δπου ύπάγω.

— Νά τώ στείλης τοΰ Ρουνζίτη τό στέμμα; Τό 
δωρον τοΰτο έχει τό δικαίωμα νά περιμένη άπό τόν 
πατέρα του, άπεκρίθη ή Αέϊλα.

— Αλ.λά ζή ό Σείρ-Σι'γγ, είπεν δ Δεϋάν διφάζων· 
ζώσι καί οί υίοί του·

-τ- Αν δ Γάγγης, Σαέβ, άπεκρίθη ή ΛεΊλα, είς 
πάντα βράχον δν άπαντα είς τόν πυθμένα τής κοί
της του έδίσταζε καί ώπισθοδρόμει, ό βασιλικός ρους 
του θά μεταβάλλετο εϊς ακάθαρτον έλος.

— Αλλ’ ό Σείρ-Σίγγ, είπεν ό Δεϋάν, άπό μικροΰ 
μέ ύψωσε μέγαν· άλλ’ είς ούδένα έχει εμπιστοσύνην 
τόσον άπεριόριστον... Είς τί μέ προτρέπεις, ώ Αέϊλα!

—τ Δεν σέ προτρέπω είς τίποτε, άπήντησεν αυτή. 
Δέν άνήκει είς τήν άπειρον, είς τήν γυναίκα έμε νά 
συμβουλεύσω σε τόν άνδρα, σέ τόν βαθύνουν. Παρα
τηρώ δέ μόνον ό'τι σ’ εμπιστεύεται δ Σείρ-Σίγγ διότι 
εκείνος μέν βασιλεύει άλλά σύ κυβερνάς, σύ σπείρεις 
άλλ’ εκείνος θερίζει. Σοί παρατηρώ ό'τι δέν σέ ύψω
σεν ό Σείρ-Σίγγ. Σέ ύψωσεν εκείνο; δστις σ’ εδοσε 
τήν ύψηλήν διάνοιαν, τήν μεγάλην άνδρείαν, οστις 
σ έφερε νά σούση,ς τόν Κουρούκ δταν τόν συνέλαβον οί 
λησταί, σέ ύψωσεν ό τούς ταπεινούς υψών, δ τού; 
ύψηλού; ταπεινών, κατά τάς θείας βουλάς του περί 
τής τύχης τών άνθρώπων. Είμί γυνή αμαθής καί 
άπειρος, άλλά φρονώ δτι αμαρτάνει πρός αύτόν δφις 
τοσαΰτα λαβών δείγματα τής έκείνου Θελήσεως, δι
στάζει νά ε’κπληρώση τόν προορισμόν του. 0 Ροΰνζί- 
της διά τής δυνάμεώς τοΰ νοός του ύψωσε τήν 
Λαχώραν είς πρωτεύουσαν τών Ινδιών επικράτειαν· 
οί εκνευρισμένοι άπόγονοί του έσπατάλησαν έκείνου 
τήν ίσχύν, κατακερμάτισαν έκείνου τό κληρονόμημα. 
Νους χρειάζεται, βραχίων χρειάζεται διά ν’ άνοικο- 
δομήση δ,τι έκεϊνοι άφησαν νά καταρρυή, διά νά σώση 
τό περιλειπόμενον άπό έντελές ναυάγιον. Αλλ’ είς 
σέ μόνον άνήκει νά κρίνης άν τών τοιούτων θεωριών 
δέν πρέπει νά ύπερισχύσουν οί άξιέπαινοι δισταγμοί 
φανταστικής καί λεπτολόγου εύγνωμοσύνης.

— Οσα μοί λέγεις μέ τρομάζουν, μέ εκπλήττουν 
ω Αέϊλα! πείθεται μέν ό νοΰς μου, άλλά έπανίστα- 
ται ή καρδία μου. Ναι, είς δν κυλιέται τό κράτος 
κρημνόν, απαιτείται χείρ φιβαρά νά τόάναχαιτίση... 
Αλλ δ Σείρ-σίγγ μ’ άγαπά! Ν’ άποδώσω λοιπόν τό 
κακόν άντί τοΰ καλού!

Καί έσιώπησε βεβυθισμένος είς λογισμούς. Κατ’ αύ
τήν τήν στιγμήν τό παιδίον έπαιζεμέ τούς θυσσάνους 
τοΰ ξίφους του, 0 Δεϋάν τό έλαβεν εϊς τά γόνατά του.

— Φίλτατον παιδίον, είπεν, είς χεΐρά; μου λοιπόν 
κρατείται ή τύχη σου! Από έμέ περιμένεις ή είς 
αύτοκράτορος θρόνον νά σέ αναβιβάσω ή νά σέ άφή- 
σω νά τρώγης τόν πικρόν άρτον τή; έξορίας.

Καί καταφιλών ώς έκτος εαυτού τό παιδίον,
— Αέϊλα, είπεν, ποιαν ταραχήν έρριψας εϊς τάς 

φρένα; μου.
-— Ισως, άπεκρίθη αύτη, δικαιότερον έπρεπε νά 

εΐπης· ποιον φώ;.
— Δικαιότερον, ναι, είπεν ό Δεϋάν. βρριψας φως 

τώ δντι, άλλά τό φώς τών επτά ανθράκων, οίτινες 
στίλβουσιν έπί τών κεφαλών τών έπτά δφεων τής 
Πατάλας. Πρέπει νά πηγαίνω νά συνάψω τάς ιδέας 
μου, νά μελετήσω τήν θέσιν μου, τό καθήκον μου. 
II κεφαλή μου φλέγεται. Θά έλθω πάλιν νά σέ ίδώ*

Καί εΐπών ταΰτα ήγέρθη.
— ότανμέάπέσπασας άπότούςΑκχαλίδας, Δεϋάν, 

είπεν ή Λέιλα έγειρομένη επίσης, καί μ’ έκράτεις είς 
τάς άγκάλας σου φέρων με, ένώ σέ ήτένιζα είς τό 
πρόσωπόν, είδα σκιάν παροδικήν, σκοτίσασαν αύτό 
έπί μίαν στιγμήν, καί άναβλέψασα πρός ούρανόν, είδα 
ίπταμενην ύπέρ τήν κεφαλήν σου τήν Ούμμαν, ΐϊξεύ- 
ρεις, τό εύγενές τοΰτο πτηνόν, ου οί άυ.όλυντοι πόδες
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ποτέ όεν πατουσι την γην, οσου; σκίαση με το πτε- 
ρόν του, τού; προορίζει νά φέρωσι βασιλικόν στέμμα,

— Αέϊλα, άνέκραξεν δ Δεϋάν, δταν χθές σέ ήκουσα 
ψάλλουσαν, κατεγοητεύετο ή καρδία μου. Σ’ ακούω 
σήμερον δμιλοΰσαν, καί άναπτεροϋται ό νοΰς μου !

Καί άναχωρών έψιθύριζε, Μαράβα σαχέμ! ι.

(Ακολουθεί.)

Η: ΑΛΙ ΑΣ.
0 Τζών Αίττελ περιεφέρετο είς τό προκυμαίαν τοΰ 

Θαμέσιος, τό σιγάρον είς τό στόμα, τάς χεΐράς είς 
τούς κόλπους, καί τούς οφθαλμού; είς τόν άέοα, αργός 
καί αμέριμνος ώς ό πλουσιώτερος Αόρδος τής δδοΰ 
Ρήτζεντ-Στρείτ· καί δμως οί τρετριμμένοι αγκώνες 
του, δ μεμαδημένος του πίλος, καί τά χαίνοντα υπο
δήματά του δέν άπεδείκνυον υιόν τής μεγαλοπλού- 
του άριστοκρατείας.

0 Ιωάννης Αίττελ ήτον τώ δντι έκ γονέων ευτε
λών καί πενήτων. Αλλ’ αί σπουδαί του είς τό ένο- 
ριακον σχολεΐον τοΰ χωρίου του καί ή άνάγνωσις 
τινών μυθιστοριών τοΰ Μαρυάτου, ύψωσαν τάς ιδέας 
του ύπέρ τήν σφαίραν τή; γεννήσεώς του, καί δ Αίττελ 
έπίστευεν δτι ήν προωρισμένος είς μεγάλα πράγματα. 
Αλλά πρίν γίνη ήρως μυθιστορήματος, ήτον ανάγκη 
νά ζήση, καί διά νά ζήση νά τρώγη, καί διά νά 
τρώγη νά εχη χρήματα, καί τέλος διά νά εχη χρή
ματα νά έργάζηται, δπως δήποτε, ό Αίττελ εύρισκε 
τόν κλιμακωτόν τούτον συλλογισμόν άνεπίληπτον, 
δι’ δ καί συγκατένευσε νά δεχθή θέσιν γραφέως εις 
έμπορικόν κατάστημα, θεωρών αύτήν ώς προοίμιον 
μόνον, ώς τήν κάτω βαθμίδα έφ’ ής πρέπει νά πα
τήση πας δςτις θέλει νά φθάση καί είς τήν άνω.

ή θέσις αύτη έξεπλήρου τήν πρωτίστην τοΰ Αίττελ 
άξίωσιν, τούτέστι τόν έτρεφεν. Αλλ’ ό Αίττελ εί-

4, Πόσον τήν άγιπω!

χεν ανέκαθεν ιδιαιτέραν τινα προσπάθειαν πρό; τό 
ΛΐΛ, -τόν εθνικόν ζύθον, καί πρό; χάριν αύτοΰ, τόν 
μόνον Ελληνικόν στίχον δν διετήρησεν είς τήν μνή
μην του άπό τοΰ σχολείου τούς χρόνους, apiaror 
μεν νόωρ, παρωδεί συνεχώς, καί έφρέβλον είς α/γάι- 
στος μην τζάϊθος (άριστο; μέν ζύθος). Προσέτι δέ 
καί ήγάπα ν’ άναπαύηται τό έσπέρας άπό τήν μη
χανικήν εργασίαν τής άντιγραφής καταφεύγων είς τήν 
διανοητικωτέραν διασκέδασιν τών χαρτοπαιγνίων. 
Ταΰτα ήσαν άόυναμίαι άναμφιβόλώς· άλλ’ άπό τάς 
μυθιφορία; του είχε μάθει, δτι ό'λοι οί μεγάλοι άνδρες, 
παρελθόντες καί μέλλοντες, εχουσι τάς ΐδικάς των. 
Αί άδυναμίαι δμως αύταϊ έξήντλουν καί τό έσχατον 
πίτν τοΰ μισθαρίου του, δι’ δ οί τετριμμένοι εκείνοι 
αγκώνες, ό μεμαδημένος πίλος, καί τά χαίνοντα 
ύποδήματα.

Αλλ’ έκτος αύτής, έκ τών μυθιστοριών είχεν-αν
τλήσει καί άλλα; τινά; άξιολόγους άρχάς περί ανε
ξαρτησίας, περί έλευθερίας, καί περί τής τών άνθρώ
πων άξίας. Μίαν ήμέραν τινές τών λογαριασμών ους 
άντέγραφε τώ έφάνησαν ώς διφορούμενοι, καί τφ 
έπήλθεν ύποψία δτι ό έμπορό; του άναμίγνυται είς 
άνθρωπεμπορίαν. Κυριευθείς άπό άγανάκτησιν, έδρα- 
με πρός αύτόν, καί τώ είπεν δτι δέν θέλει νά υπη
ρέτη πλέον τόν πωλοΰντα τόν δμοών του, τόν κατα- 
προδίδοντα τήν έλευθερίαν τών αδελφών του! 0 
έμπορος τώ έδοσεν έν λάκτισμα, καί τόν έρριψε κάτω 
τής κλίμακάς του. ιδού διατί περιεφέρετο άργός είς 
τήν προκυμαίαν, βλέπων τόν άέρα καί καπνίζων τό 
σιγάρον του..

Εν ώ ήν ούτως ήσχολημένος, διελθών τις πλησίον 
του, τόν έκτύπησε σφοδρώς είς τόν ώυ.ον.

— Σάς ζητώ μυριάκις συγγνώμην, κύριε, είπεν ό 
ξένο; ούτος.

— Δεν βλάπτει παντάπασιν, άπεκρίθη εύνενώ; ό 
Κ. Τζών Αίττελ. ,

— Λ! πιστεύσατέμε, σάς έκτύπησα ε’ξ απροσε
ξίας. Δεν είχα τόν νοΰν μου. Μέ άπησχόλει τό έξαί 
σιον θέαμα τών αναρίθμητων τούτων πλοίων. Καθ’ή- 
μέραν χιλιάδες καταπλέουσιν άπό τής γής τά; 
εσχατιάς, καθ’ ήμέραν χιλιάδες στρέφουσι τήν πρώ
ραν των πρός τάτέσσαρα σημεία τοϋ κόσμου. Εσυλλο- 
γιζόμην. τί ευτυχείς δσοι δύνανται νά περιέρχωνται 
τήν ύφήλιον έπί τών πτερών τών θαλασσίων τούτων 
ορνέων. Δεν είσθε τής ιδέας μου, Κύριε;

—· Εντελώς τής ιδέας σας είμαι, Κύιιε, άπεκρίθη 
ό Αίττελ. Ηθελα νομίσει έυ.αυτόν εύτυχέστατον άν 
μοί έδίδετο ποτέ νά περιηγηθώ εις τά; άγνωστους 
έκείνας άκτά; δσας σπανίως έπισκέπτεται ό πολιτι
σμός, να ϊύώ δλα τής φύσεως τά θαυμάσια, καί νά 
σπουδάσω τόν άνθρωπον είς δλα; τά; καταφάσεις του.

— ’Εννοώ κάλλιστα, ύπε'λαβεν ό άλλος, τόν φι
λοσοφικόν αύτόν πόθον σας, καί τόν συμμερίζομαι 
έντελώς. Φαντασθήτε τήν θλίψιν μου! Εν έκ τών 
ώραιοτάτων πλοίων δσα βλέπετε είς τόν ποταμόν, 
τό βρίκιον έκεϊνο έκεΐ, ή Ναϊάς, είν’ έτοιμον ν’ α
ναχώρηση δι έπιστημονικήν τοιαύτην πεοιοδείαν. Ο 
αξιόλογος πλοίαρχος, ό φίλος μου Κ. Σπραίϋ, μ’έπρό- 
τεινε νά τόν συνοδεύσω. Κατά δυστυχίαν δέν μοί τό 
επιτρέπουν αί υποθέσεις μου, καί ήναγκάσθην νά μή 
δεχθώ.

— Ω! έχετε άδικον! άνεκραξε μετ’ ένθουσιασμ.οΰ

ό Αίττελ. Αν ήμην είς τήν θέσιν σας, καμμία ύπό- 
θεσις δέν θά μέ αναχαίτιζε. .

— Καί έχετε τόσην έπιθυμίαν διά τοιαύτην οδοι
πορίαν ;

— Ερωτάτε; Απ^βίγραπτο'* έχω έπιθυμίαν.
— Τότε λοιπόν, είπεν ό ξένος, ίσως μ’ εφερεν

άγαθή τύχη έμπρός σας. Σάς είπα δτι ό Κ. Σπραίϋ 
είναι φίλο; μου. Τή άληθεία δέν απελπίζομαι δτι, 
άν τώ προτείνω, έδύνατο νά σάς δεχθή πρός χάριν μ.ου. 
Διατί οχι; Τί έχει νά ζημιωθή: Καί θ’ άπολαμβανη 
τήν εύχαρίστησιν τή; συναναστροφή; σας.

— Ω κύριέ μου! άνέκραξεν ό Τ'ζών έκτος έαυτοΰ. 
Είναι δυνατόν νά ελπίσω ποτέ τοιαύτην εύτυχίαν; 
Αλλ’ δχι. Χιεωστώ νά σάς ομολογήσω εΐλικρινώς. .

— Αν δέν θε'λητε.. είπεν ό ξένος.
— Νά μή θέλω; Πώς γίνεται! Δεν είναι τοΰτο. 

Αλλά, βλέπετε . .. Σάς τό εξομολογούμαι . . . Δ:ν 
έχω νά πληρώσω τον ναύλον.

— Καί ποιαν χάριν θά μ’ έδείκνυεν ό άγαθός Κ. 
Σπραίϋ, είπεν ό ξένος, άν σάς έζήτει ναύλον ; Πρέ
πει, έννοεΐται, νά σάς δεχθή άναυλον.

•— Αλλά... δχι μόνον τούτο... Δεν έχω, τοΰτο 
είναι ή αλήθεια, ούτε τήν τροφήν μου πώς νά πλη
ρώσω.

— Α! είπεν ό ξένος, γινόμενο; σκεπτικός. Τοΰτο 
είναι άληθής δυσκολία! Ισως δμως δέν ήτον άδύνατον 
νά εύρεθή τρόπος... Είσθε νέος εύρωστος, ύγιής. Ισως 
άν πρός χάριν τής έπιστήμης συγκατενεύετε νά 
δίδητε ένίοτε χεΐρα βοήθειας... Ομως τί λέγω; 
Βεβαίως δέν σάς αρέσουν αί ναυτικαί έργασίαι.

— Εξ έναντίας, κύριέ μου, άνέκραξεν ό Αίττελ 
περιχαρής. Κα! μάλιστα έχω καί μικράν πείραν. Εξ 
έναντίας είμαι προθυμότατος νά έξαγοράζω δι’έρ- 
γ'ασ'α; τόν άρτον μου καί τόν ζΰθόν μου. Σάς ομο
λογώ μάλιστα δτι θά προσεβάλλετο ή φιλοτιμία μου 
άν ήξευρα δτι είμαι είς βάρος τοΰ πλοιάρχου.

— Ω 1 τότε, είπεν ό ξένος, τό πράγμα συμβιβά
ζεται κάλλιστα. ΐϊμπορεΐτε μάλιστα έκτος τροφή; 
καί άφθονου ζύθου, νά έλπίσητε καί τινας άμοιβάς, 
καί τινα άντιυισθίαν. Αν λοιπόν θε'λητε, φέρετε τά 
φορέματά σας, έγώ σάς περιμένω έδώ, καί σάς πα
ρουσιάζω αμέσως είς τόν φίλτατον’Κ. Σπραίϋ.

— Κύριε, είπ.ν ό Αίττελ, τά φορέματά μου τά 
φέεω έπ’ έμοΰ.

— Τότε λοιπόν, άς ύπάγωμεν.
Καί είσήλθον εί; τήν πρώτην λέμβον.
— Καί πού θά στεειοδεύση· ή Ναϊάζ·, ήρώτησεν 

ό Αίττελ.
— Εί; τήν Αφρικήν, εί; τήν Αμερικήν, άπέκρίθ/ι 

ό άλλ^ος· πανιού δ—'υ ή φύσις περιέχει τι άξιον 
σπουδή; καί θέας.

0 Αίττελ έσφιγξε τήν.χεΐρά του εις έκφρασιν άνω- 
τέρας λόγων εύγνωμοσύνης.

Θ Πλοίαρχος Κ. Σπράιϋ έδέχθη προσηνέστατα τόν 
φίλον τοΰ φίλου του, τόν κατέταζεν είς τό πλήρωμά 
του, καί τώ ύποσχέθη δτι θά ίδή πράγματα έξαίσια, 
πράγματα δπου δέν φαντάζεται.

Τή9 έπαύριον ή Ναϊάς έπλεεν ύπερηφάνως έκτος 
τοΰ Θαμέσιος, άναπετάσασα είς τόν βορράν δλ,α της 
τά ιστία, καί μετά ένα μήνα ή τροπίς της ώργωνε 
τά κύματα τής Σενεγαμβίας εϊς τήν δυτικήν παραλίαν 
τής Αφρικής.
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ό πλοίαρχος Κ. Σπραίϋ έφάνη εις τόν φίλον μας 
Τζών κατά τό διάστημα τοϋ διάπλου άποτομώτερος 
άφ’ δ,τι είχε δειχθη εις αύτόν κατά τήν πρώτην υπο
δοχήν του. Πολλάκις τφ συνέβη νά τόν ίδή, μέ τό 
πιστόλιον είς τήν χεϊρα, ν’ απειλή δτι θά χύση τά 
μυελά τοϋ πρώτου δςτις δέν τόν όπήκουε. Τούς τρό
πους τούτους δέν έκρινε πολλά οικείους είς αρχηγόν 
επιστημονικού πλού. Αλλά τοιαϋτα είναι τά ήθη τών 
ναυτικών. 1Ϊ έξις τοϋ απολύτως άρχειν τούς καθιστά 
πολλάκις τυραννικούς. Αλλως τε ό αγαθός Λίττελ, 
περιοριζύμενος είς μόνα τά καθήκοντά του, καίφιλο- 
τιμούμενος νά τά έκπληρή ακριβώς πάντοτε, ήτον 
σπανίως άντικείμενον τής οργής, καί άκόμ.η καί αύ
τής τής προσοχής τού πλοιάρχου.

Μιαν αύγήν ό ή'λιος άνατέλλων εύρε τόν Κ. Σπραίϋ 
προσερειδόμενον είς τόν αριστερόν τοίχον τής Ναίά- 
δος, καί παρατηροϋντα μετά προσοχής τόν έρημον λι
μένα δν παρέπλεον κατά τήν στιγμήν έκείνην, καί 
εντός τούλιμένος ήγειαίιαζ ή Γολέτταν, ωραίας κατα
σκευής, ήτις ήν προσωρμισμένη είς τό βάθος αύτοΰ, καί 
είς τόν ά'κρον ιστόν τής ήμιολίας επισείοντα ο; τις 
έκυμάτει, καί άπεδείκνυεν δτι τό πλοΐον ήτον πολε
μικόν.

Φαίνεται δέ δτι καί ή ημιολία παρατήρησε τό βρί- 
κιον. Διότι έσπευσε ν’ άνασύρη τήν σημαίαν της είς 
τό άκρον τής κεραίας τοϋ έπιδρόμου της, καί νά τήν 
άναγγείλη ή νά τήν στηρ/ήμ, ώς λέγουν οί ναυτικοί, 
διά μιας βολής πυροβόλ,ου. Η δέ θαλασσία αύρα 
άνείλιξε τάς πτυχάς τής Βρεταννικής σημαίας.

Η Ναϊάς, αν είχε τι συμφέρον νά μήν άποκριθή 
είς τήν έμβληματικήν ταύτην έρώτησιν, ήθελε βε
βαίως σπεύσει νά έκτείνη δλας τάς λεύκάς πτέρυγάς 
της, καί νά στρέψη τό ρόγχος της πρός τό πέλαγος. 
Αληθές δμως είναι δτι, άν έπρόκειτο περί σταδιοδρο
μίας μεταξύ τών δύω πλοίων, ή μικρά, ελαφρά καί 
ώς χελιδών επιμήκης ημιολία είχε πολλάς πιθανό
τητα; νά κερδίση τό άθλον έπί τοϋ βαρέως καί πρα- 
γάστορο; άνταγωνιστού της.

Αλλά φαίνεται δτι ούδέν τοιούτον συμφέρον υπήρ
χε, διότι ή Ναΐάς, ώς πρέπει είς πλοΐον εύγενοϋς 
συμπεριφοράς, άνεβίβασε καί αύτή έν τφ άμα τήν 
έμπορικήν σημαίαν τοΰ αύτοΰ έθνους, καί τήν έχαι- 
ρέτησε καί αύτή μέ κανονοβολισμόν, έπιτηδευομένη 
τούς άριτοκρατικούς τρόπους τών βασιλικών πλοίων. 
Συγχρόνως δέ, κλίνασα τήν πρύμνην της ώ; είς φιλό- 
φρονα χαιρετισμόν, έστρεψεν αύτήν πρός τό στόμιον 
τού λιμένος, καί μετ’ ολίγον είσέπλευσεν είς αύτόν, 
καί έλθούσα ήγκυροβόλησε πλησίον τής ήμιολίας, 
καί συνέστειλε τά ιστία της μέ τόσην ταχύτητα καί 
τόσην ακρίβειαν, ώστε έκίνησε τόν θαυμασμόν, ίσως 
καί τήν ζηλοτυπίαν τών γειτόνων της. Εν τφ άμα 
ή λέμβος τής Ναϊάδο; έρρίφθη είς τήν θάλασσαν.

Μετ’ ολίγα λεπτά ό πλοίαρχος Σπραίϋ, άκολοο· 
θούμενο; ύπό τοϋ ναύτου Λίττελ, άνέβαινε τήν κλί
μακα τής ήυ,ιολίας.»Ζ * Χ Χ

— Εχω την τιμήν νά άποτεινωμαι πρός τον 
πλοίαρχον τοϋ πλοίου τούτου; εΐπε πρός νέον άξιω- 
ματικόν έρχόμενον πρός προϋπάντησίν του.

— Μάλιστα, κύριε, άπεκρίθη ούτος. Αρθούρ Φίλ- 
θων, πλ,οίαρχος τής Βασιλικής ήμιολίας ύ 4ε2φίν.

— Οποία εύχαρίστησις, πλοίαρχε Φίλθων, είπε 
περιπαθώς ό Σπραίϋ, ν’ άπαντώνται συμπατριώται

ει’ί τά άγρια ταύτα μέρη, είς μέρη τόσον μεμακρυ- 
σμένα τής κοινής πατρίδος, τής εύθυμου Αγγλία: ; 
Αλλ’ έπιθυμ είτε ίσως νά ίδήτε τά έγγραφά μου;

— Αν εχητε τήν καλωσύνην... είπεν ό πλοίαρχος 
Φίλθων, άπαντών δι’ εύγενοϋς χαιρετισμού είς τήν 
πρόθυμον προσφοράν τοϋ Κ. Σποαίΰ.

Εν τφ άμα ούτος σύρων έκ τού κόλπου του χαρ
τοφυλακίου χρυσοκέντητου, έλαβεν έξ αύτού διάφο
ρα χαρτία καί τά ένεχείρισεν εί; τόν άξιωματικόν.

0 Πλοίαρχος τού Δελφίνος τά άνέγνωσεν άπαξ, 
καί μετά ταύτα έπανέλαβε τήν άνάγνωσιν πάλιν καί 
πάλιν, καί έφάνη δίδων είς αύτά περιίσοτέραν προ
σοχήν άφ’ δ,τι άπήτει ή εύγένεια πρός πλοΐον άνεπι- 
λήψιμον οποία ή Ναϊάς. Τέλος τά άπέδοσεν είς τόν 
Κ. Σπραίϋ, δστις περιέμενε μεθ’ ύπομονής.

— Αάβετέ τα, είπεν. Είναι έν τάξει.
Μετ’ ολίγων δέ στιγμών δισταγμόν,
— Λοιπόν, Κύριε Σπραίϋ, είπε, προσηλών έπ’ αύ

τοΰ έταστικόν βλέμμα, οδοιπορείτε δι’ έρεύνας έπι- 
στημονικάς;

— Είδατε τά έγγραφά μου, κύριε πλοίαρχε, άπήν
τησεν ούτος ήσύχως. Στελλομαι δι’ έρεύνας έπι- 
στημονικάς.

— Είσθε βέβαιος περί τούτου;
— Αν είμαι βέβαιος! είπεν ό Σπραίϋ, συστέλλων 

τάςόφρΰς. Αλλ’άμέσως έμειδίασε μειδίαμα πονηρόν, 
καί στραφείς πρός τόν Λίττελ,

— Αφες μας, τω είπεν, έπίστρεψε είς τήν λέμβον.
Επειτα δέ πλησιάσας είς τόν πλοίαρχον,

' — Πλοίαρχε Φίλθων, τφ είπε μέ μυστηριώδη 
φωνήν· εί; άξιωματικόν τής Α. Μεγαλειότητο; δύ
ναμαι νά έμπιστευθώ άκινδύνως. Γνωρίζετε αύτήν 
τήν υπογραφήν;

Καί τώ παρουσίασεν 'έτερον έγγραφον.
— Τού υπουργού των άποικιών, είπεν ό Φίλθων.
— Μάλιστα. Βλέπετε. Τό μέν πρόσχημα είναι αί 

έπιστημονικαί έρευναι, ή δέ μυστική έντολή είναι νά 
κατασκοπεύσω τά Γαλλικά Γραφεία ή καθιδρύματα 
καθ’ δλην τήν παραλίαν τής Αφρικής. Εννοείτε δτι 
δέν έδύνατο ν’ άνατεθή τούτο είς πολεμικόν^πλοΐον 
χωρίς νά διεγείρη υποψίας, καί τούτο σάς έξηγεΐ 
δ,τι ίσως όχι λίαν κανονικόν δύναται νά έχη ή δψις 
τού πλοίυυ μου.

— Α! τότε εννοώ . . . τούτο έξηγεΐ βέβαια . . .
— Καί τώρα, είπεν ό Κ. Σπραίϋ, πλοίαρχε Φίλ

θων, θά μέ δώσητε τήν άδειαν νά έπιστρέψω. 'Αφ’ ού 
δμως είχα τήν εύτυχίαν νά σάς άπαντήσω έάώ, άπο- 
φασίζω νά μείνω δλην αύτήν τήν νύκτα. Ημπορώ 
νά ελπίσω δτι άπόψε περί τάς οκτώ Οά μέ κάμετε 
τήν τιμήν μετά τών κυρίων αξιωματικών σας νά 
συμφάγωμεν είς τήν Ναϊάδα έν καλόν άγγλικόν 
ιΡόστ-Βεϊφ>, καί έν Ι12ούμ-Πούτιγγ\

0 άξιωματικός έδίστασεν ολίγα; στιγμάς. Μετά 
ταύτα δέ ώς άποφασίσας,

— Μέ πολλήν εύχαρίστησιν, Κύριε, είπεν· είς τάς 
όκτώ λοιπόν. Καί ή εύχαρίστησις μου είναι τόσφ 
μεγαλητέρα, δσφ ούτε αύριον δέν θά χωρισθώμεν 
διότι, διευθυνόμενος καί εγώ πρό; μεσημβρίαν, θά έχω 
τήν τιμήν νά συμπλεύσω μαζή σας.

— Χαρά άπροσδόκητος δι’ εμέ! άνέκρυξεν ό πλοί
αρχο; Σπραίϋ. Πόσον εύθυμος θά είναι ή θαλασσο
πλοΐα μα;!

τερα. δσον δέ διά νά σάς τό δείξω, τί λόγος; Σάς 
παρακαλώ μάλιστα, άφ’ ού άπαξ τό έτιμήσατε μέ τήν 
έπίσκεψίν σας, νά μή βαρυνθήτε νά τό διατρέξητε 
άπό τά καρχήσια έως τήν τρόπιδα. Θά ίδήτε δτι ή 
Ναϊάς μου είναι καλλητέρα άφ’ δ,τι φαίνεται. Μετά 
τό δεΐπνον θά υ.οί δώσητε τήν άδειαν νά σάς συνο-
> ΖΟευσω.

Τό δεΐπνον ήτον έξαίσιον, καί διήρκεσε μέχρις 
όψίας νυκτός. Μετά τό τέλος του, καί άφ’ ού αί 
φιάλαι περιήλθον έκατοντάκις τήν τράπεζαν, ήγέρ- 
θησαν οί άξιωματικοί, καί ό Κ. Φίλθων έξέφρασε τήν 
επιθυμίαν νά περιέλθη τό πλοΐον πριν έπανέλθη είς 
τό ίδικόν του.

— Φώτα! έφώναξεν ό πλοίαρχος Σπραίϋ.
Εν τώ άμα προήλθον δ Λίττελ καί είς άλλο; ναύ

της, μέ φανούς .είς τά; χεΐρας, καί τούτων προπο- 
ρευομένων ήρχισε τού πλοίου ή περιοδεία.

Εκτός τοϋ θαλάμου τοϋ πλοιάρχου δλη ή λοιπή 
έκτασις μεταξύ τών δύω καταστρωμάτων, με’χρι; 
αύτής τή; πρύμνης, άπετέλει μίαν καί μόνην εύρυχω- 
ροτάτην αίθουσαν. Είς δλον αύτής τό έδαφος καί είς 
τούς τοίχους της ήσαν προσηλωμένοι ισχυροί σίδηροί 
κρίκοι είς άπόστασνν τριών ποδών άπ’ άλλήλων.
— Τί είναι αύτη ή αίθουσα, καί τί σημαίνουν αύτοί 
οί κρίκοι; έρώτησεν δ πλοίαρχος Φίλθων, άτενίζων 
μετ’ έκπλήξεως τόν πλοίαρχον Σπραίϋ.

— Είναι προσδιωρισμένοι, άπεκρίθη αύτός, διά τά 
σπάνια ζώα τής Αφρικής δσα θά άποκτήσω είς τήν 
επιστημονικήν μου περιοδείαν, καί θά μεταφέρω ζών- 
τα είς τόν Ζωολογικόν κήπον τοϋ Λονδίνου. Δηλαδή, 
πλοίαρχε Φίλθων, αύτά δλα είναι διά νά θαμβώσω- 
μεν ε’ννοεΐτε ποίους.

— Εννοώ, άπεκρίθη αύτός, καί έρριψεν έκφραστι- 
κδν βλέμμα πρός τόν ύποπλοίαρχον Σωλτουάτερ, δςτις 
άπεκρίθη κινών τήν κεφαλήν καταφατικώς.

Εκεΐθεν κατέβησαν εί; τδν μυχόν τοϋ πλοίου, είς 
τήν Αγίαν Βαρβάραν. Εκεΐ τό πρώτον τά βλέμματά 
των προσβαλόν άντικείμενον, ήν τεράστιος σωρός βα- ’ 
ρέων καί στερεών άλύσεων.

— Αύτά πάλιν τί είναι; ’Ερώτησεν δ άξιωμα- 
τικός.

— ίί! δέν σάς διηγήθην τί μέ συνέβη; άπεκρίθη 
γελών ό πλοίαρχος Σπραίϋ. Φαντασθήτε δτι έπάνω 
τήςΣαινεγάλης άπηντήσαμεν πρότινων ήμερών πλοΐον, 
ού ή μορφή ήλεγχε διφορουμένην διαγωγήν. Δέκα 
θαλάσσια μίλια μακράν έμύριζε τόν σωματέμπορον. 
Τό έπλησίασα χονδρύνων τήν φωνήν. Ο πλοίαρχος 
μ.’ έρώτησε πού είναι ή έντολή μου, ώστε νά τόν έξε- 
τάζω; Τφ έδειξα τά κανόνια μου, καί είς τήν πρό- 
τασιν ταύτην δέν είχε τί ν’ άντιτάξη. Τότε έλαβον 
τό πηδάλιόν του, άπεβίβασα τούς μαύρους του είς 
το μέρος δθεν τούς είχε λάβει, κατέσχον καί μετέ- 
φεοα εις τό πλοΐόν μου τάς άλύσεις αύτάς, καί αύ
τόν άφήκα νά φύγ-ρ, διότι τώ οντι δέν ειχον έντο- 
λήν νά τόν κρεμάσω.

— Ημείς δμως έχομεν τήν τοιαύτην εντολήν, 
πλοίαρχε Σπραίϋ, είπεν δ άξιωματικός.

— Τότε λοιπόν, πλοίαρχε Φίλθων, δταν τόν συλ- 
λάβητε, κοεμάσατέ τον, ’είπεν ό Σπραίϋ μέ μειδίαμα 
τό μέσον έπέχον μεταξύ άφελείας-καί είρωνίας.

Ο Λίττελ έστράφη καί είδε τόν πλοίαρχον μέ έκ- 
πληξιν. Δέν έννόει διατί δλον τούτο τό ψεύδος.

Καί άνεχώρησε λέγων μεταξύ τών όδόντων του,
__ Αύτός ό κύριος, φαίνεται, ύποπτεύει τήν τιμιό

τητα τής πτωχής Ναϊάδο; μου.
Καί έλθών είς τό πλοΐόν του, εδοσε διαταγάς 

διά τήν ύποδοχήν τής έσπέρας.
0 δέ πλοίαρχος Φίλθων καλέσας τόν υποπλοίαρχον,
— Τού πλοίου τούτου έκεΐ, είπε, δέν μοί άρέσει 

πολύ ή φυσιογνωμία. Τί λέγετε, υποπλοίαρχε 
Σωλτουάτερ;

— Ναί! τήν γαστέρα έχει ογκώδη. Επειτα θαρ
ρώ κρεμά ράκη είς τούς ιστούς του περισσότερα άφ’ 
δσα χρειάζεται πλοΐον έμβριθές καί φρόνιμον. Αί!

* αί! δέν έχετε άδικον, κύριε πλοίαρχε. Αλλά δέν 
είόατε -τά έγγραφά του;

— Είναι έν τάξει, δέν λέγω, είπεν 6 πλοίαρχος. 
Εχει καί μυστικά; οδηγίας μάλιστα. Αλλ’ δλ’ αύτά 
δέν μοί φαίνονται τόσον καθαρά. Εν έγγραφον πολ- 
λάκις κλέπτεται ή παραποιείται. Απόψε μάς προσ- 
εκάλεσεν νά δειπνήσωμεν είς τό πλοΐόν του. Θέλω νά 
ύπάγωμεν. Εκεί τόν έχω χάριν νά μάς άπατήσνι.

— Καί άν μάς γλυστρήση τήν νύκτα... είπεν ό 
ύποπλοίαρχος Σωλτουάτερ·

— Εχεις δίκαιον, ύπελαβεν ό Κ. Φίλθων. Δός 
διαταγάς νά ήναι τά πάντα έτοιμα, ώςη δταν έπιςτρέ- 
ψωμεν τήν νύκτα, ν’ άρθή ή άγκυρα καί νά μετα- 
βώμεν είς τό στόμιον τοϋ λιμένος. Απ’ έκεΐ, έκτός 
άν μεταβληθή είς αληθή Ναϊάδα, σέ ύπόσχομαι δτι 
δέν μάς διαφεύγει.

Τήν έσπέραν ό πλοίαρχος Σπραίϋ, φιλοτιμούμένος 
νά δεχθή καταλλήλως τόν έπίσημον ξένον του, κα- 
τεβίβασεν δλας τάς λέμβους του είς τήν θάλασσαν. 
Επιβάς δέ ό ίδιος είς μίαν έξ αύτών, μετέβη είς τόν 
Δελφΐνα, νά παραλαβή αύτός τούς κυρίους άξιωμα- 
τικούς. Εκ τών τεσσάρων όιοικούντων τόν Δελφΐνα ό
πλοίαρχος Φίλθων έλαβε' τούς τρεις μεθ’ έαυτοΰ, τόν 
δέ τέταρτον, ένα άκόλουθον, ούτινος ήν ή σειρά τής 
φρουράς, άφήκεν είς τό πλοΐον, καίτοι έπιμόνως προσ- 
καλοϋ/τος καί αύτόν τοϋ φιλοξένου Κ. Σπραίϋ.

— Πότ$ νά στείλω τάς λέμβους διά τήν έπιστρο- 
φήν σας; έρώτησεν ό άκόλουθος.

— ί’ί! βεβαίως ό’χι πρό τού μεσονυκτίου, άνέκραξεν 
ό Κ. Σπραίϋ.

— Τό μεσονύκτιον λοιπόν, είπεν ό πλοίαρχος 
Φίλθων.

δταν έφθασαν είς τήν Ναϊάδα, είς τό κατάστρωμα 
τούς έδέχθη μουσική παιανίζουσα τόν βασιλικόν ύμνον 
Γοτ Σαί6 όΐ) Κ'ιγγ (Τόν Βασιλέα μας...). 0 Κ. 
Σπραίϋ άπήρτισε τήν συμφωνίαν ταύτην έκ τών φι- 
λομούσων τοΰ πληρώματος του. Μετά ταύτα άνέ- 
καυσε τινά πρόχειρα πυροτεχνήματα, έκπλήξαντα 
τάς άγριας έκείνας έρήμους. Τέλος κατεβίβασε τούς 
ξένους του είς τόν θάλαμον, όλον έκλ.άμποντα άπό 
φώτα, καί δπου ήν παρατεθειμένη τράπεζα πολυ
τελέστατη.

— δραΐον πλοΐον έχετε, πλοίαρχε Σπραίϋ, είπεν 
δ Φίλθων, Δέν θά εύάρεστηθήτε νά μάς τό δείξητε 
νά μάς ξεναγήσητε είς αύτό;

— δραΐον δέν είναι, πλοίαρχε Φίλθων, άπήντησεν 
ό Κ. Σπραίϋ· ογκώδες πολύ καί στρογγυλόν. Αλλοτε 
δεν έχω σκοπόν νά τά έπιβώ. Είς αύτήν δμως τήν 
περίστασιν ήξεύρετε τί μέ παρεκίνησε νά προτιμήσω 
αύτού μάλλον τήν άκακον μορφήν άπό άλλα κομψό

Ζ*
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— Αλλ’ ήξεύρετε, Κύριε Σπραίϋ, είπεν ό πλοίαρ
χος τοϋ Δελφίνος, δτι δεν είναι φρόνιμον νά διατη- 
ρήτε αύτά τά λάφυρα εις τόπλοΐόνσας; ήμπορούν 
νά έμπνεύσουν εις τινα κακάς ιδέας, νά βλάψουν τήν 
ύπόληψιν τής Ναϊάδος. Ηθελα σάς συμβουλεύσει μάλ
λον νά τά παρακαταθέσητε εις τόν Δελφϊνα.

— Νομίζω τώ δντιδτι έχετε δίκαιον, απεκρίθη ό 
2πρα(ϋ, καί θά ωφεληθώ από τήν συμβουλήν σας.

— Τώρα καιρός ν’ άναχωρήσωμεν, Κύριοι, εΐπεν ό 
Φίλθων πρός τού; άξιωματικούς του. Αύριον λοιπόν, 
Κ. Σπραίϋ, θά συνοδοιπορήσωμεν. ίσως έχωμεν και 
περισσοτε'ραν συντροφιάν μάλιστα. Εδώ κάπου ναυ· 
στολοΰν τινα βασιλικά πλοία, καί έξ αύτών των 
μεγαλητέρων. Είμαι βε'βαιος δτιάν τά παρακαλέσου 
διά τινων σ/μείων, θά έχουν την εύγένειαν νά μάς 
συνοδεύσουν εις τόν μονότονου πλοϋν μας.

— Π τής ευτυχίας ! άνέκραξεν ό πλοίαρχο; 
Σπραίϋ

— Ας ύπάγωμεν, είπεν ό Φίλθων.
—» Την λέμβον του Πλοιάρχου Φίλθωνος ! έκραζε 

μεγαλοφώνως ό Κ. Σπραίϋ.
—· Δεν ήλθεν ακόμη, άπήντησεν ό φρουρό; επίσης 

μεγαλοφώνως.
— Πώς γίνεται; είπεν ό πλοίαρχος τού Δελφίνος. 

Τό μεσονύκτιον δμως παρήλθεν.
Ω! δεν βλάπτει! είπεν ό Κ. Σπραίϋ. Περιμείνατε, 

θά ελθγ. Θά απολαύσω ούτως όλίγας στιγμάς περισ
σότερον τής παρουσία; σας.

Τότε έκάθησαν περί την τράπεζαν, καί ε’κε'νωσαν 
ακόμη τινάς φιάλας τοΰ αφρώδους Πόρτερ. Περί την 
μίαν μετά τό μεσονύκτιον ή λε'μβο; δεν ήλθεν ακόμη. 
0 υποπλοίαρχος Σωλτουάτερ έζήτησε την θαλασσίαν 
σάλπιγγα, καί φε'ρων αύτήν εις τό στόμα του,

— Αϊ! από τόνΔελφίνα! έφώναξε τρίς. Τήν λε'μ
βον τοΰ πλοιάρχου!

Καί τρίς ή ήχώ τών πέριξ όρε'ων επανελαβε τάς 
λέξεις ταύτας.

— Τώρα δέν ήμπορεΐ ν’ άργήσν) πλέον, είπεν ό 
Κ. Σπραίϋ. Ας καθήσωμεν.

Εις πάντα φλοίσβον τών κυμάτων ό υποπλοίαρ
χος έτρεχε νά ίδή, αλλά ήμίσεια ώρα παρήλθεν ακό
μη καί ή λέμβος δεν έφαίνετο.

— Δέν ήξεύρω τί νά ύποθέσω, είπεν ό πλοίαρχος 
Φίλθων. Κοιμώνται όλοι είς τόν Δελφϊνα! καί ό ακό
λουθος Γρείδυφίσχ άπεκοιμή,θη καί εκείνος; αύριον θά 
τόν βάλλω υπό κράτησιν. Πλοίαρχε Κύριε Σπραίϋ, 
παρακαλώ, δανείσατεμοι τήν λέμβον σας.

— Η λέμβος εις τήν θάλασσαν! έκραξεν ό πλοίαρ
χος Σπραίϋ.

Μετ’ ολίγα λεπτά ό πλοίαρχος καί οί αξιωματι
κοί τοϋ Δελφίνος, άποχαιρετήσαντες τόν πλοίαρχον 
τής Ναϊάδος μέχρι τής αύριον, όταν, έπανε'λαβεν, ό 
Κ. Φίλθων, θά εχνι τήν εύτυχίαν νά συνοδοιπορήσγ 
μαζή του, κατέβησαν πρός τήν λέμβον, καί διευθύν- 
θησαν πρός τό μέρος δπου ίστατο ό Δελφίν.

Οί ναϋται τής λέμβου έκωπηλάτουν εύρώστως, 
καί δμως είκοσι λεπτά επλεον ήδη, καί δεν είχον 
φθάσει. Μετ’ άλλα δέκα λεπτά ήλθον εις τό παρά
λιον.

— Τί είναι τούτο; έκραξεν όργιζόμενος ό Φιλ- 
θων. ίποπλοίαρχε, κάδησαι είς τό πηδάλιου, αλλά 
κακά μάς όδήγησας, αδελφέ, όμολόγησε δτι τό πόρ
τερ έσύγχησεν εις τήν κεφαλήν σου τά σημεία τοΰ 
άνεμοδείκτου. Αφες με νά πηδαλιουχήσω εγώ.

— Κύριε πλοίαρχε, άπήντησεν αύτό; διά ν’ από
δειξή δτι δεν ε’μέθυσεν, ιδού ό Θρόνος τής Κασσιο- 
πίας, ιδού ό Καρκίνος. Εκεί λοιπόν είναι τοΰ Δελφί
νο; ή θέσις.

— Εχεις δίκαιον, είπεν ό πλοίαρχος, εκεί Οάδιευ- 
Ουνθώ.

’Εκεί διευθύνθη, άλλ’ εφθασε σχεδόν πλησίον τής 
Ναϊάδος χωρίς ν’ άπαντήση τόν Δελφϊνα. Τότε άρ
χισε νά λοξοδρομή κ ατά διαφόρου; διευθύνσεις, άλλ’ 
ούδαμοΰ ίχνος Δελφίνος.

— Τί δαίμονα! Τί δηλοΐ τούτο; άνέκραξεν ό 
πλοίαρχος.

— Μήπως, είπεν ό Σωλτουάτερ, όταν διέταξα είς 
τόν άκόλουθον Γρείδυφίσχ νά έχη τά πάντα έτοιμα 
διά νά πλεύσωμεν είς τήν είσοδον τοΰ λιμένος, έξέ- 
λαβεν δτι τόν διέταττον νά μεταβτ) άμέσως εκεί ,

— Λναμφιβόλως τούτο θά ήναι. Είναι τόσον ελα- 
φρόνους ό Κ. Γρείδυφίσχ! είπεν ό πλοίαρχος, καί 
ένταύτω διά βιαίου σχήματος «ώθησε τό πηδάλιου 
πρός τά δεξιά, καί έστρεψε τήν λέμβον πρός τήν εί
σοδον. Αλλ’ οί ναϋται είχον ήδη άπαυδήσει, καί ή 
άπόστασις ήτον μακράν· δι’ ο έκ τών εξ έμειναν οί 
τρεις μόνοι εις τάς κώπας, καί διεδέχοντο ούτως άλ- 
λήλους. 0 πλοΰς έπομένω; έβραδύνθη κατά τό ήμισυ, 
καί όταν έφθασαν είς τό στόμιον, ή ήμερα άνέτελλεν 
ήδη. Οί αξιωματικοί περιέφεροε πέριξ τά βλέμματα, 
άλλά δέν εΐδον Δελφϊνα.

0 Φίλθων ήν εκτός εαυτού. Νά ε’ξέλθρ τού λι- 
μένο; μέ τήν λέμβον εκείνην δέν έδύνατο. Ούτε ή 
δύναμις τών άπηυδημένων ναυτών, ούτε ή θάλασσα 
τό έπέτρεπεν. όναγκάσθη έπομένω; νά έπιστρέψή εις 
τήν Ναϊάδα.

0 Σπραίϋ ήκουσε με μεγάλην έκπληξιν τό παρά
δοξον διήγημα τών αξιωματικών.

— Είναι προφανές, είπεν, δτι οί ναύταί σας έπα- 
νέστησαν. Α,λλά μείνατε ήσυχος, φίλτατε κύριε Φίλ
θων· ή Ναϊάς μου, μή τήν βλέπετε σωματώδη, είναι 
ταχύπους,. . . ό Αχιλλεύς δέν έβγαίνει εμπρός της. 
Νά προγευματίσουν καί ν’ άναπαυθούν ολίγον τά 
παιδία εδώ, διότι έκοπιασαν δλην τήν νύκτα, καί 
είμαι βέβαιος δτι θά προφθάσωμεν τόν Δελφϊνα.

Τό ήμισυ τής ημέρας παρήλθεν ώ; νά προγευμα- 
τίσωσιν καί ως ν’ άναπαυθώσι τά παιδία, καί ώ; νά 
άρθή ή άγκυρα, καί εΐ; έκαστον λεπτόν τών έξ αύτών 
ώρών οί τέσσαρες αξιωματικοί έπρόφερον έν χορώ άνά 
έν χοεάέμ, είς δέ τά μεταξύ διαβήματα έσκέπτοντο, 
καί δέν εδύναντο νά έννοήσωσι τί έγεινεν ό Δελφίν.

Δεν είναι άνάγκη νά μείνωμεν καί ήμεϊς είς τήν 
αύτήν άγνοιαν. Ημίσειαν ώραν άφ’ ού άνεχώρησαν οί 
αξιωματικοί τοΰ Δελφίνος διά τό δει~ ον, λέμβος 
ήκούσθη προσπλέουσα είς τόν Δελφϊνα. Τό πλήρωμα 
αύτού έκοιμάτο ήδη. Αλλ’ δ σκοπό; ήτον έγρ-γορών, 
καί έκραξε τό τής τάξεω;·

— Τίς εί;

Η λέμβος προσωρμίσθη ύπό τόν δεξιόν τοίχον τού 
πλοίου.

— Παρά τού πλοιάρχου Φίλθωνος! έκραξε τις 
έκ τής λέμβου, νά δώσω επιστολήν είς τόν Κ. αξιω
ματικόν καί νά τόν ομιλήσω.

0 όμιλησας, μέ δύο οπαδούς του, άνέβησαν από 
τήν λέμβον είς τό κατάστρωμα, καί ένεχείρησαν είς

τόν Κ. Γρείδυφίσχ, προσελθόντα, έν έγγραφον. Ενφ 
δμως αύτός τό ήνοιγεν, αίφνης ό έκ τής λέμβου έρ- 
ρίφθη επ’ αύτόν, τόν άνέτρεψε μέ δύναμιν όρακλέους, 
έκλεισε τό στόμα του μέ τήν μίαν χεϊρα, καί μέ 
τήν άλλην θέτων πιστόλιον είς τό στήθος του,

— Αν κινηθής ή φωνάξης, τώ είπεν, έχάθης καί 
σύ καί δλον τό πλήρωμα. Συγχρόνως οί δύο όπαδοί
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του ώρμησαν κατά τόν αύτόν τρόπον πρός τόν σκοπόν, 
τόν άφώπλισαν, καί τώ έδεσαν τό στόμα καί τάς 
χεϊρας. Εν ω δε ταύτα έγίνοντο, δύω άλλαι Λέμβος 
κρυπτόμεναι μέχρι τούδε είς τό σκότος, καί έχουσαι 
τάς κώπας των τετυλιγμένας είς πανία διά νά μή 
πλαταγώσιν επί τοϋ υδατος, (κόλλησαν είς #όν άλλον 
τοίχον τού πλοίου, καί από τάς τρεις όμοϋ έχύθησαν 
είς τό κατάστρωμα ύπέρ τούς είκοσι άνδρας, ώπλι- 
σμένοι ώς αστακοί, καί οί μέν, όρμήσαντες είς τό 
όπλοστάσιον, ή'ρπασαν όλα τά όπλα τοϋ πληρώματος, 
οί δε, είς τόν κοιτώνα, συνέλαβόν καί έδεσαν τό πλή
ρωμα, μη έχον ούτε τίς νά τό όδηγήσν) ούτε πώς νά 
άντισταθή.

έν τώ άμα, πλήρωμα, σκοπόν καί ακόλουθον, τούς 
έκλεισαν όλους είς τόν μυχόν τού πλοίου, τοϊς εϊπον 
ότι άν είς μόνος δοκιμάσει νά έξέλθν), τούς περνούν 
όλους έν στόματι ρομφαίας, (κάρφωσαν τό όπαϊον, 
έθεσαν έπ’ αύτού δύω φρουρούς μέ τά πιστόλια είς 
τάς χεϊρας καί τούς λύκους ύψωμένους, έμειναν άλλοι 
οκτώ είς τό κατάστρωμα, καί οί λοιποί, έιαβάντες 
είς τάς λέμβους, έπέστρεψαν άψοφητί είς τήν Ναϊάδα, 
έν ώ ό πλοίαρχος Φίλθων μετά τών συνδαιτημόνων 
του έπινε τήν πρώτην φιάλην καμπανικού· οίνου.

Οί δέ όκτώ, οί μείναντες είς τόν Δελφϊνα, μ’ έν 
κτύπημα πελέκεος έκοψαν τήν άγκυραν, έλυσαν έν 
άκαρεϊ τούς κεροίακας, καί είς ολίγα λεπτά δ Δελφίν 
προπεμπόμενος άπό λαμπράν άπόγειον αύραν, ήτις 
πάντοτε πνέει διά νυκτός είς τά παράλια ταϋτα, 
έξήλθε τού λιμένος, καί έστράφη πρός άρκτον.

Ιδού διατί ό πλοίαρχος Φίλθων δεν τόν εύρεν όταν 
τόν έζήτει.

Περί τήν μεσημβρίαν ή Ναϊάς έκινήθη καί αύτή. 
Κατ’ άρχάς ή ταχύτηςτης δεν έφαίνετο άνταξία τών 
έπαίνων τοϋ πλοιάρχου της. ϊπέρ τάς δύω ώρας πα- 
ρεδοςίρετο βαρέως μέχρις οδ φθάσ-ρ είς τό έξώτατον 
άκρωτη'ριον τό κλεΐον τόν δρίζοντα πρός βορράν. Εν
τεύθεν έστρεψε τήν πρώραν πρός μεσημβρίαν. Φαίνεται 
δε ότι έπροτίμα τόν πλάγιον μάλλον ή τόν ουριον 
άνεμον· διότι, ώς νωθρός ίππος διά μιας αισθανόμε
νος πληγήν πτερνιστήρος, έρρίφθη πρός τήν νέαν αύ 
τήνδιεύθυνσιν μέ διπλάσιάν ορμήν, καί έτρεχεν ύπέρ 
τούς δέκα αυμάους, ώς λέγουν οί ναυτικοί. Ούτως 
έςηκολούθησεν όλην τήν ήμέραν εκείνην καί όλην τήν 
νύκτα, μέχρι τής έπιούσης αύγής. Αλλ’ ό Δελφίν δέν 
έφάνη οΰτε πλησίον ούτε μακράν.

— Πλοίαρχε Φίλθων, είπεν ό Κ. Σπραίϋ πρός τόν 
αξιωματικόν, ενώ έπλεον πλησιέστατα ένός έρημου α
κρωτηρίου. όέδικός μου πλοΰς διευθύνεται, ώςήξεύρετε, 
πρός μεσημβρίαν, έν τούτοις ό Δελφίν δέν φαίνεται 
νά έλαβεν αύτήν τήν διεύθυνσιν, άλλως θά τόν έφθά- 
ναμεν. Αν έξακολουθήσητε τήν οδοιπορίαν έπί τής 
Ναϊάδος, πιθανόν είναι ότι μακρύνεσθε άπό αύτόν, καί 
τούτο βεβαίως δέν σάς συμφέρει. Το όρθότερον θά 
ήτον νά τόν περιμείνητε έδώ πούποτε.

— θΖ1’ άπήντησεν ό Κ. Φίλθων. Εν όνό-
ματι τής βασιλίσσης σάς διατάττω νά «ς-μαφήτε όπίσω, 
διά νά διώξωμεν τόν Δελφϊνα κατ’ άλλην διεύθυνσιν.

— Φίλτατε κύριε Φίλθων, άπήντησεν δ πλοίαρχος 
τής Ναϊάδος, ήθελα νά σάς εύχαριστήσω, άλλ’ ήξεύ- 
ρετε, αί δδηγίαι μου . .. μοί είναι αδύνατον. Κατά 
δυστυχίαν άλλου δϊαταγάς δέν ήμπορώ νά δεχθώ 
παρά τάς δδηγίας μου.

Καί έπειτα έκραξε μεγαλοφώνως·
— Τήν λέμβον είς τήν θάλασσαν!
Καί στραφείς πρός τόν υποπλοίαρχόν του,
— Φρόντισε, είπε, νά θέσουν είς τήν λέμβον ζωο

τροφίας διά μερικάς ημέρας. Είναι πιθανόν ότι έδώ 
οί κύριοι δέν θέλουν ευρει πρόχειρον αγοράν. Λάβε καί 
όπλα μαζή σου νά τοΐςψτά δώσρς όταν άποβιβασθοϋν. 
Δέν αμφιβάλλω ότι δ Κ. Φίλθων αγαπά τό κυνή- 
γιον. Εχετε υγείαν, κύριοι. Πιστεύσατε ότι πολύ λυ
πούμαι στερούμενος τόσον ταχέως τής εύαοέστου συ
ναναστροφής σας.

Οί άξιωματικοί έννόησαν ότι πάσα άντίστασις είς 
τήν περίστασιν ταύτην ήθελεν είσθαι άδύνατος καί 
γελοία. Κατέβησαν λοιπόν είς τήν λέμβον γωοίς νά 
δίπουν λεςιν, και απεοιοασυησαν με τα; ζωοτροφία; 
καί μετά δπλα εί; τον πλησιίστεοον βράχον τοϋ 
άκρωτ/,ρίου.

Αφ’ ού ή λέμβος έπέστρεψεν είς τό πλοϊον, δ Κ. 
Σπραίϋ ύψωσε τήν σημαίαν του, άποδίδων τάς κα- 
νονιμμένας τιμάς τοϋ χαιρετισμού είς τόν πλοίαρχον 
τής Βασιλικής ημιολίας δ Δελφίν.

Μετά τρεις ημέρας ή Ναϊάς είσέπλεεν είς βαθύν 
καί σκολιόν λιμένα, κρυπτόμενον όπισθεν δαιδάλου 
άπειραρίθμων νήσων. Είσπλέουσα δέ έξήρτησεν εί ς 
είς τήν κορυφήν τοϋ ιστού της παράδοξον σύμβολον, 
τόνον κεκομμένον είς τά δύω, καί έπ’ αύτού κρεμά- 
μενον μέλαν ράκος. Μετ’ ολίγον, έπί τής κορυφής ένός 
τών παρακειμένων λόφων έφάνη τό ίδιον σημεϊον 
ύψούμενον. Ο πλοίαρχος Σπραίϋ, ί^ζάς είς τήν λέμ
βον του, άπέβη είς τήν ξηράν, έν ώ τό βρίκιον έρριπτε 
τήν άγκυραν. Αί άλλαι λέμβοι του τόν ήκολούθησαν 
μετ’ ολίγον.

Μέ πόσην χαράν έπάτησε τό έδαφος ό Τζών Αίτ- 
τελ, όςτις συνώδευε τόν πλοίαρχον είς τήν άπόβασίν 
του! Εμελλε λοιπόν τέλος νά ίδρ τήν άπάτητον 
εκείνην γήν, τήν παρθένον έκείνην ούσιν! Εμελλε 
τέλος νά σπουδάσρ έκ τού σύνεγγυς ■ τούς άγριους 
τής γής αυτής κατοίκους, τούς πρωτοτόκους υιούς 
τής φύσεως καί τής ελευθερίας!

Από τού παραλίου ή λέμβος προσανέβη ώς ήμίσειαν 
ώραν μεταξύ λόφων καί θάμνων, ποταμόν ίκανώς 
εύρύν. Κ λέμβος ήν πλήρης κιβωτίων. Μετ’ ολίγον 
άπέβησαν, καί έξελθών τών Θάμνων είς γιγαντόσωμος 
Μαύρος, ήλθεν είς προϋπάντησίν των.

— Καλώς ήλθεν ό Μόγγας! είπεν δ πλοίαρχος 
Σπραίϋ' At! έχομεν λοιπόν τά τριακόσια κομμάτια 
Εβενον; Κύτταξ’ έδώ, έγώ έπλήρωσα τήν έδικήν μου 
ύπόσχεσιν.

Καί τώ έδείκνυε τά κιβώτια.
— Τριακόσια όχι! είπεν δ άγριος, τήν αγγλικήν 

ομίλων, καί διαστρέφων αύτήν γελοίως. Τριακόσια 
όχι! Διακόσια ένενήντα μόνον.

— Πώς Κύρ Μύγγα; ή Μεγαλειότης σου δέν φυ- 
λάττεις τήν ύπόσχεσιν σου;

— Μεγαλειότη μου φυλάγει ύπόσχεσι, άπεκριθη 
δ Μόγγας, όμως Μεγαλειότη μου δέν ’μπορέσει. Πήγα 
νύκτα νύκτα βασίλειο ΧόΖέογγό. Κοιμούνταν καύ- 
μένο Εβενος. Ηταν τριακόσιοι πενήντα. Επεσ’ άπάνω 
νά πιάσω ζωντανό· διάβολο Εβενος ξύπνησε, καί πο
λέμησε σαν σκυλλί. Είκοσι Μύγγα σκοτώθηκε καί 
σκότωσε Μόγγας εξήντα Χόλλο-χό. Τριακόσια πενήντα, 
βγάλ’ έξήντα, -έχει διακόσια ενενήντα. Νά τους έδώ·

Καί έφερε τόν πλοίαρχον όπίσω ένός βράχου είς 
μέρος όπου ό Τζών Λίττελ έφριξεν ίδών είς μικράν 
πεδιάδα κειμένους, δεδεμένους χεϊρας καί πόδας τούς 
διακοσίους ένενήκοντα Χόλλο-χό, τούς αιχμαλώτους 
τοΰ βασιλέως τών Μόγγων, φυλαττομένους άπό τριά
κοντα δμοφυλους του.

— Διακοσίους ένενήντα μ’ έφερες, Μόγγα* ιδού χι- 
λίας τετρακοσίας πεντήκοντα λίτρας οινόπνευμα, πέντε 
λίτρας τό κομμάτι· ιδού καί τά πανικά ώς έσυμφω-

(Ο Κ. ΣχραΙΰ χαί οί Μαύροι.

Εν τώ άμα οί ναύταί έξάγοντες έκ τής λέμβου μα- 
κρά ξύλα διαιρούμενα δίχα κατά τό μήκός των, καί 
έχοντα τρύπας κατά έναπόδα απ’ άλλήλων άφϊςαμέ- 
νας, έπέρων καί ένέκλειον είς τάς τρύπας έκάστου τούς 
λαιμούς όκτώ ή δέκα δυστυχών μαύρων έκαστος δέ 
ναύτης λαμβάνων είς τόν ωμόν του τήν άκραν ένός 
τών παραδόξων τούτων ζυγών, εσυρε κατόπιν του 
τήν τοιαύτην τών ανθρώπων αγέλην.

0 Λίττελ έμεινεν έκπεπληγμένος είς τήν θέαν, 
καί ήρχισε νά έννοή ότι αί προπαρασκευαί αύται 
ούδέν είχον κοινόν μέ τάς έπιστημονικάς έρεύνας. 
Πρό πάντων όμως έκορυφώθη ή φρίκη του όταν άνα- 
χωρούσή? τής πρώτης τερατώδους αύτής συνοδείας, ό 
πλοίαρχος Σπραίϋ έδοσεν είς αύτόν μίαν μάστιγα, 
καί τώ είπε,

— Συνοδέυσε σύ αυτούς, καί όταν ό Εβενος δέν 
περιπατρ καλά, κτύπα νά αίματώσρ.

6,τι αγαθόν ένυπήρχεν είς τήν ψυχήν τοϋ τζών 
Λίττελ, έπανέστη είς τήν στιγμήν ταύτην.

— ’Εγώ, είπε, νά κτυπήσω αύτούς τούς δυστυ-
’ ...........................................................

— Ναι, να τους κτυπησρς, να τους σχισης τα 
κρέατα. Βλέπεις; ό πρώτος εκείνος δέν θέλει νά περι- 
πατήσρ όγλήγορα.

— Αλλ’ έχει τούς πόδας πρισμένους άπό τό σχοι- 
νίον, είπεν ό Λίττελ.

—■ Κτύπα, καί λόγους δέν θέλω.
— Ποτέ ! άνέκραξεν ό Λίττελ, ρίπτων μακράν τήν

νήσαμεν, καί τά περιδέραια πρώτης ποιότητος, άπό 

κόκκινον καί πράσινον ύαλον όλα.

0 Μόγγας έβλεπε τά πολύτιμα ταΰτα άντικείμενα 
καί μάλιστα τό αγαπητόν του οινόπνευμα, γελών 
κτηνώδη γέλωτα.

— Τώρα σεις έμπρός! είπεν δ πλοίαρχος Σπραίϋ 
πρός τούς ναύτας του, δεικνύων τούς κατά γής κει
μένους μαύρους.

μάστιγα. Δέν χτυπώ τά πλάσματα τοϋ Θεού, τούς 
άνθρώπους, οίτινες έγεννήθησαν ανεξάρτητοι καί ελεύ
θεροι, όλοι toot καί όλοι αδελφοί.

— Α! δέν χτυπάς;
— Δέν χτυπώ, χαί κάμε όπως θέλεις, πλοίαρχε

— Τώρα βλέπομεν! άνέκραξεν αύτός ώς μαινόγ 
μένος. Στρώσατε τον κάτω !

Οί ναϋται συνέλαβόν άμέσως τόν Λίττελ καί τόν 
έρριψαν κατά γής.

— Γυμνώσατε τον, καί διακοσίας είς τήν ράχιν 
μέ τήν άγκυστρωτήν μάστιγα.

Οί ναϋται τόν (γύμνωσαν.
— Συχώρεσε τούτο άνθρωπο! εΐπεν ό Μόγγας 

πρός τόν πλοίαρχον. Συχώρεσε, έμενα χάρι- παρακα
λώ, πλοίαρχε.

— Δέν είδες πώς μέ αύθαδίάσε;
— Δέν ήθελε δείρει καϊμένο Μαύρο. Συχώρεσε, 

παρακαλώ, παρακαλώ, έπανέλαβεν ό αγαθός Μόγγας. 
4 — Εστω! πρός χάριν τής Μεγαλειότητός σου τόν 
συγχωρώ. Φεύγ’ άπ’ εμπρός μου. Είς τήν Μεγαλειό- 
τητά του νά τό χρεωστή,ς ότι μέ διέφυγες! εΐπεν ό 
πλοίαρχος, όςτις είχε τι συμφέρον νά κολακεύσει τον 
έβενόχροα βασιλέα.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπον έπεβιβάσθησαν κατ’ ολίγον 
όλοι οι μαύροι είς τάς λ.έμβους, και άπο αύτας είς 
τό πλ.οϊον. Μετά τήν εργασίαν ταύτην ό ύποπλοίαρ-
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χος έπέστρεψε πάλιν μέτάς λέμβους, ώς τώ εϊχε δια
τάξει ό Κ. Σπραίϋ.

Οί Μαΐροι έ.τΐ τής Ναΐάόος.

— Έστιβάχθησαν; έρώτησεν ούτος.
— Μάλιστα.
— Μένει τόπος πολύς;
— Τών δέκα οί όποιοι ελλείπουν.

— Καί δπου χωρούν δέκα δέν νομίζεις ότι τ,μπο
ρούν νά χωρέσουν καί τριάκοντα;

— ΙΙώς είναι δυνατόν; εϊπεν ό υποπλοίαρχος. Τοΐς 
δίδομεν 1 | πόδα πλάτος είς καθένα, καί κατά μή- 
κος έγγίζουν κεφαλαί καί πόδες.

— At! τώρα ! μή μέ κάμνγ,ς τόν δύσκολον. Αν 
σφιχθοϋν ολίγον, άπό δύω δακτύλους ό καθείς των, 
— Τί είναι δύω δάκτυλοι; — Οικονομούν τετρα- 
κοσίους δακτύλους, τριακοντατρεΐς πόδας, θέσιν διά 
είκοσιδύω κομμάτια.

— Πού δμως νά τά εύρωμεν τά κομμάτια, είπεν 
ό υποπλοίαρχος, ήδη πειθόμενος.

— Νά ίδωμεν! άπεκρίθη ό Κ. Σπραίϋ, καί έπέ
στρεψε πρός την Α. Μεγαλειότητα, τόν Βασιλέα τών 
Μόγγων.

— Φίλε Μόγγα, τώ είπε, μοί περισσεύει άκόμη 
πύρινον ύδωρ, αί πεντηκοντα λίτραι διά τούς δέκα 
οπού δέν μ’ έφερες. Εΐμεθα φίλοι. * Ας-ηναι δά! δέν 
θέλω νά φειδωλευθώ. Φώναξ’ ε’κεϊ τούς άνθρώπους 
σου νά τό κεράσωμεν.

Οί τριάκοντα μαύροι, ό Μόγγας, ή γυνή του καί 
ή θυγάτηρ του έκάθησαν περί τόν πλοίαρχον Σπραίϋ. 
0 πίθος τοϋ οινοπνεύματος ήνοίχθη, καί τίς νά πίη 
τό περισσότερον. Μετ’ ολίγον ό είς μετά τόν άλλον 
ήρχισαν νά άπλώνωνται ρέγχοντες κατά γής, ή νά 
βυθίζονται εϊς κτηνώδη άναισθησίαν. Αί δύο γυναίκες, 
μεθυσθεΐσαι, έγέλων ώς παράφοροι. Μόλις ό βασιλεύς, 
ΐσχυρωτέρας φύσεως ών άπό τούς λοιπούς, διετηρει 
άκόμη σπινθήρας τινάς λογικού.

— Φίλε Μόγγα, εϊπεν ό πλοίαρχος, δέν σ’ έδειξα 
άκόμη τά πολυτιμώτερον προϊόν τών τόπων μας.

Καί άνοίζας έν άλλο κιβώτιον, έλαβεν έξ αύτού 
φιάλην, καί έχυσε δύω δάκτυλα ερυθρού τίνος ρευστού 
είς μικρόν ποτήριον.

— Δοκίμασε τούτο, τώ είπε.
0 Μαύρος τό έπιε, καί έμεινεν ώς βεβυθισμένος είς 

ουρανίαν εκστασιν.
— Τό όνομάζομεν τούτο ρ’οσώέι, είπεν ό πλοί

αρχος.
— Αώση έμενα ροσόλι φίλος πλοίαρχος, εϊπεν ό 

Μαύρος, ώς άν έζήτει τό μεγαλήτερον άγαθόν τής γής.
— Ω! είπεν ό Σπραίϋ, ώ φίλε μου. Τούτο δέν γί

νεται τόσον εύκολα! Τό ροσόλι είναι άκριβόν, πολύ 
άκριβόν, δεν ήμπορώ νά τό δώσω.

— Μόγγας δώστ. δ,τι θέλει πλοίαρχος, πλοίαρ
χος δώση ροσόλι.

— Μόγγας δέν έχη τίποτε νά δώση· πλοίαρχος 
δέν δώση ροσόλι, άπεκρίθη ό Κ. Σπραίϋ μιμούμενος 
την γλώσσαν του.

— Παρακαλώ, παρακαλώ.
— Δεν έχει παρακαλώ... Ακούσε! Με δίδεις αύτούς 

όπού κοιαούνται έκεΐ; σέ δίδω ροσόλι. Μίαν φιάλην 
ροσόλι, πέντε κομμάτια Ιίβενον, έπειόήείσαι φίλος μου.

— Στάσου ! στάσου ! εϊπεν ό Μόγγας, καί έμέ- 
τρησεν είς τά δάκτυλά του. — Πέντε καί πέντε 
δέκα καί πέντε δεκαπέντε, καί δεκαπέντε τριάντα. 
Αοιπόν Μόγγας^ έχει έξ φιάλας, έξ φιάλας! καί 
ό άθλιος έκτυπα τάς χεΐράς του καί έχόρευεν άπό 
την χαράν του. 0 Κ. Σπραίϋ ένευσε τότε πρός τόν 
ύποπλοίαρχον, οστις πλησιάσας μέ τούς ναύτας, έδεσε 
τούς τριάκοντα μαύρους είς τρεις ζυγούς ώς τούς άνω

τό ήρπασεν αμέσως καί άνερριχήθη ώς αίλουρος είς τό 

πλοΐον.
— Η άγκυρα είν’έτοιμη; έρώτησεν ό πλοίαρχος.

— Ετοιμη.
— Σύρατε την.
— Φίλο; πλοίαρχος, εϊπεν ό Μόγγας, δόσε δική

μου γυναίκα, δόσε κόρη δική μου.
— Αύτόν τόν μαύρον, είπεν ό Κ. Σπραίϋ, βάλε

τε τον μαζή με τάς δύο γυναίκας. Πήγαινε νά σΐ 
δώσουν γυναίκα δική σου καί κόρη δική σου.

Καί τόν έδοσεν εν λάκτισμα είς τήν κοιλίαν. Εν- 
ταυτω δέ τέσσαρες ναϋται λαβόντες τον, τόν έφέρον 
είς τά δεύτερον κατάστρωμα, καί έκεΐ κατ’ έξαίρεσιν 
έπέρασαν τούς πόδας του είς τήν αύτήν ποδοκάκην με 
τήν γυναΐκά του καί μέ τήν Λίγγαν είς τό άκρον τής 
αιθούσης, όπου έκειντο ήδη άλυσόδετοι οί τριακόσιοι 

είκοσι μαύροι.

περιγραφομένους, καί τούς μετέφερεν είς τάς λέμβους. I 
— Αάβε τάς Εξ φιάλας, εϊπεν ό πλοίαρχος είς I

τόν Μαύρον, οστις ήνοιξεν άμέσώς τήν μίαν καί τήν 
έρρόφησεν απνευστί. Τό άμβλύ λογικόν του έπνίγη 
σχεδόν έντελώς είς τής φιάλης τό πνευματώδες περιε

χόμενον.— Δός με κ’ έμένα, δός με κ’ έμενα! έφώναζον 
ή γυνή του καί ή θυγάτηρ του ώς κυνάρια ύλακτούντα.

— Φύγετε άπ’ έδώ μή σας πνίξω! άνέκραξεν ω
ρυόμενος ό παροινών Μόγγας, καί έξηκολούθησε νά 

πίνη.— Δός κ’ έμένα, δός κ’ έμένα, έμιαούριζον αί γυ

ναίκες.— Φίλος πλοίαρχος δέν ταΐς πέρνει αύταΐς; Μόγ
γας δίνει χάρισμα, έξηκολούθησεν ά Μαύρος, ανίκανος 
πλέον νά έκτιμήση τό βάρος τών λόγων του.

— Οχι χάρισμα, είπεν ό Σπραίϋ, έχω άκόμη 
αύτάς τάς δύω φιάλας πράσινον ροσόλι. Είναι πράγ
μα έξαίσιον! Τάς θέλεις;

— Ιΐάρης αύταΐς, πάρης αύταΐς! ανέκραξε πάλιν 
ό Μόγγας, σπρώχνουν τάς γυναίκας αΐτινες δέν έ- 
παυον θέλουσαι νά τω άμφισβητήσωσι τά λείψανα 

τής φιάλης του.
— Πάρης α’ύταϊς, δώση; έμένα ροσόλι πράσινο.
0 Πλοίαρχος τώ ένεχείρησεν άμέσώς τάς δύω φιά

λας, καί έν ω αύτός τάς έγεύετο, αί δύω γυναίκες 
ήρπάγησαν άπό τούς ναύτας, καί μετεκομίσθησαν είς 

τήν λέμβον.— £χε υγείαν, Μόγγα, είπεν ό πλ.οίαρχος Σπραίϋ.
Τού χρόνου έχε με έτοιμα τριακόσια, κομμάτια καί θά

σε φέρω πολύ ροσόλι.
Καί έμβήκε καί αύτός είς τήν λέμβον, 
ό Μόγγας τότε έρριψε τά βλέμματα πέριξ του, 

καί έξεπλάγη ίδών Εαυτόν μόνον. ’Ακτίς λογικού έ
φάνη τότε φωτίσασα τήν μνήμην του. Συγχρόνως 
ήκουσε τήν γυναΐκά του καί τήν θυγατέρα του αΐτινες 
έφώναζον άπαγόμεναι. Ως βέλος έρρίφθη πρός τήν όχθην 

τού ποταμού.— Φίλος πλοίαρχος, έκραζε. Δόσε με γυναίκα δι
κή μου, δόσε με Λίγγα μου,κόρη δική μου. Λίγγάμου 
είναι ήλιο δικό μου, μή μέ πέρνης ήλιο δικό μου.

Καί ό δυστυχής έτρεχεν είς τήν όχθην, παρακολου- 
θών μακρόθεν τήν λέμβον, οθεν έτειναν πρός αύτόν αί 
γυναίκες τάς χεΐράς, αλλ’ όπου ό πλοίαρχος Σπραίϋ 
έκαμνε τόν κωφόν. Τέλος ή λέμβος ε’ξήλθε τού ποτα
μού καί έφθασεν εϊς τό πλοΐον. ό Μόγγας, ώς τήν 
είδε μακρυνομένην, έβυθίσθη είς τά κύματα, καί ήρχισε 
νά τά σχίζη μέ ταχύτητα δελφίνος. Τά ψυχρόν ύδωρ 
διασκέδασε διά μιας τήν μέθην του. Ούτως έοθασεν
ύπό τά πλοΐον, καί έφώναζε*

— Δόσε με γυναίκα δική μου, δόσε με Λίγγα μου,

κόρη δική·μου.
— Νά τόν δώσω έκείνην όποΰ χρειάζεται; έρώ

τησεν ό υποπλοίαρχος, λαμβάνων εν πιστόλιον είς τήν

ζΛ>*· ν— Οχι δά! τί ιδέα σε ήλθε ! εϊπεν ό Κ. Σπραίϋ.*
Ρέψε τον εν σχοινίον ν’ άναβή.

Ο Αίττελ ήκουσεν αύτάς τάς λέζεις, καί είπε καθ’

Εαυτόν·
— Δεν είναι αύτός ό άνθρωπος δλως διόλου κακό

τροπος. I
Τά σχοινίον έρρίφθη είς τήν θάλασσαν, ό Μόγγας

'Ό Μόγγας ρέ τή' γνταϊχΰ τον χαΐ τί|κ Μίγγατ.

Τά αισθήματα τοϋ Μαύρου είν’ εύκολώτερον νά 
τά φαντασΟή καθείς παρά νά τά περιγράψη. Αύτός 
ό βασιλεύς τής φυλής του, αύτός ό ανίκητος μέχρι 
τοϋδε, ό αδάμαστος ώς ό λέων τής Σα’γ-α Λεύπ, 
ό περιφερών τρομερόν τών Μόγγων τό όνομα άπό τής 
Σενεγαμβίας μέχρι τοϋ Αίγιαλοΰ τού Πεπέριος, αύτό; 
νικηθείς άπό τό οινόπνευμα, άποκτηνωθείς ύπό τής 
κραιπάλης, κατέκειτο ήδη άντικείμενον χλεύης καί 
πίριφρονήσεως, καί έφέρετο δέσμιος νά πωληθή ώς 
ύποζύγιον εί; τήν ’Αμερικήν, καί ν’ άποθάνη ύπό τήν 
μάστιγα άνηλεών δεσποτών. Οί όοθαλμοί του ήνοί-
it ~ * , k ,χθησαν ύπερμέτρως, καί αίμα έφάνη έγχυθέν είς αύ
τών τού; βολβούς, είς δέ τά χείλη του, άνασταλέντα 
ώ$ τίγριδος, άνέβη άφρός ύπέρυθρος. Αλλως δέ έμενεν 
άνακαθήμενος, διότι δέν είχε τόπον νά άπλωθή, καί 
μόνον είδος μυκηθμού άνορέμπων, προσήλου βλέμμα 
άτενές καί άπαίσιον είς τήν γυναίκα καί είς τήν θυ

γατέρα του.’Εν τούτοι; ή Ναϊάς άνείλκυσε τήν άγκυραν, καί 
άνήχθη πρός τά εσπέρας. Μετά πολλών ωρών όιά-



is

πλουν διά τοϋ άρχιπελάγΌυς τοϋ κλείοντος τήν έξοδον 
τοϋ λιμένος, έφθασε τέλος είς τό ανοικτόν πέλα
γος. 0 άνεμος διετηρεΐτο πάντοτε δυτικοβόρειος, καί 
είχε μάλιστα λάβει έπίτασιν. Αλλά ούριος ών ότε 
ή Ναϊάς έπλεεν άπό Βορρά πρός μεσηβρίαν, είχε γί
νει αντίπρωρος τώρα, διότι ό πλοίαρχος Κ. Σπραίϋ 
ήθελε ν’ άποβιβάση τό εμπόρευμά του είς τήν Βιργι- 
νίαν τών όμοσπόνδων επαρχιών, καί έπομένως έπρε
πε νά πλεύση πρός αύτό έκεϊνο τό σημεΐον έξ ού ό 
άνεμος έπνεε. Διά τοϋτο ζητών ν’ άναβή πρός βορράν, 
όπως λάβη τέλος τόν άνεμον πλάγιον, ήναγκάζετο 
πρός τό παρόν νά λοξοδρομή.

‘Η άγρία κίνησις της θαλάσσης, ή στενοχωρία τών 
δεσμών καί τοϋ τόπου, ό πνιγηρός άήρ 8ν άνέπνεον, 
κατεβασάνιζε τούς δυστυχείς μαύρους, παρέλυσε 
πάσας τάς δυνάμεις των, τοΐς έπέφερεν αίφνηδίαν 
ασθένειαν, καί δύω ή τρεις έξ αύτών, οί ασθενέστεροι, 
μετά τινων ωρών πάλην έξέπνευσαν. ’Αλλ’ έμεινον είς 
τά δεσμά των μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν έγίνετο ή 
έπιθεώρησις, καί τότε, λυθέντες άπό τάς άλύσεις, έρ- 
ρίφθησαν είς τήν θάλασσαν.

— Τό δέκατον θά σαπήση πάντοτε, είπεν ό Κ. 
Σπραίϋ πρός τόν ύποπλοίαρχον. ’Αλλά τήν τιμήν του 
άναλογίζομεν είς τούς άλλους. Εν τούτοις άνοίγει 
ολίγον ό τόπος.

At δέ έπιθεωρήσεις έγίνοντο τρις τής ήμέρας καί 
τρις τής νυκτός. Περιήρχετο δέ τότε τάς άράδας τών 
μαύρωνό πλοίαρχος μετά τοΰύποπλοιάρχου, είς ναύτης 
προηγείτο μέ τόν φανόν τήν νύκτα, καί είς ναύτης 
st πέτο. Εις τής μεσημβρίας καί τής έσπέρας τήν έπι- 
θεώρησιν έδίδετο είς τούς μαύρους μαύρος άρτος xpt- 
θής καί νερόν.

Εις τήν έπιθεώρησιν τής πρώτης έσπέρας, όταν ό 
πλοίαρχος διήλθε πλησίον τοϋ Μόγγα, αύτός έτεινε 
τάς άΜσχύρους του χεΐρας καί έκαμψε τούς δακτύλους 
ώς άν ήθελε νά τόν διασπαράξη. 0 μεγαλόψυχος Κ. 
Σπραίϋ δμως τώ έρριψε τό κομμμάτιον τοϋ άρτου του 
καί τώ είπε·

— Νά, φάγε, Μόγγα !
Ο ναύτης δ επόμενος όπισθεν τοϋ πλοιάρχου ήτον ό 

Λίττελ· όταν διέβη καί αύτός πλησίον τού Μόγγα, 
έκλινεν άκατανοήτως πρός αύτόν, καί έθεσεν εις τήν 
έτι τεταμένην του χεϊρα μικρόν άντικείμενον.

— Α ! άνεφώνησεν ό άγριος, άναγνωρίσας μικρόν 
ρινίον. ’Αλλ’ ό Λίττελ Λαβών τήν είς τήν ζώνην του 
κρεμαμένην μάστιγα, έκτύιτησε μέ αύτήν τόν αέρα 
υπέρ τήν κεφαλήν τού Μόγγα, ώστε αί λωρίδες της 
έπλατάγησαν.

— Τί είναι τούτο; έρώτησεν ό πλοίαρχος.
— 0 Μαύρος αύτός ήρχισε νά φωνάζη, άπεκρίθη 

ό Λίττελ, καί τόν έκτύπησα.
— Καλά, παιδί μου, είπεν ό Σπραίϋ. Βλέπω δτι 

τό μάθημα σέ ώφέλησεν. Εκαμες τήν άνατροφήν σου.
Αφ’ ού ή έπιθεώρησις έτελείωσεν, ό Μόγγας άπέ- 

τεινε πρός τούς δεσμίου; μαύρους λέξεις τινάς εις τήν 
έγχώριον γλώσσάν των, καί μετ’ ολίγον όλοι δμού άρ
χισαν νά ψάλλουν έν είδος μυρολογίου, ώστε όλο; ό 
μεσόδομος αντηχεί άπό τήν φωνήν των. ‘Η φωνή των 
δέ έκάλυπτε τόν τριγμόν τή; ρίνης, ή'τις ένέδακνεν είς 
τό κλεϊθρον τής ποδοκάκης τοϋ Μόγγα. Μετ’ ολίγον 
ήκούσθησαν βήματα έπί τής κλίμακος. ό Μόγγας 
έκρυψε ταχέως τήν ρίνην του.

— Τί εΐναε αύτά τά μιαουρίσματα; έρώτησεν ό 
πλοίαρχος.

— Καϋμένο μαύρο κλαίει τόπο δικό του, εϊπεν ό 
Μόγγας μέ θλιβεράν φωνήν.

— Είπέ τους λοιπόν νά μή κλαίουν τόσον δυνα
τά, ή θά τούς κάμω νά κλαύσουν άλλέως. Καί δ 
πλοίαρχος άνέβη νά κοιμηθή. Εκτοτε τά μυρολόγιον 
ήκούετο άπό xatpov είς καιρόν επαναλαμβανόμενον 
δι’ όλης τής νυκτός με φωνήν ταπεινοτέραν, καί συγ
χρόνως ή ρίνη ήργάζετο μέ περισσοτέραν διάκρισιν.

Τήν έπαύριον τό έσπέρας είς τήν έπιθεώρησιν ό 
ύποπλοίαρχος πλησιάσας άποτόμως πρός τόν Μόγγαν,

— Τί είναι τούτο δποϋ κρατείς έκεΐ; τόν έρώτησεν.
0 Μόγγας είς τήν μίαν χεϊρα έκράττει τήν ρίνην, 

καί είς τήν άλλην τόν άρτον δν είχε λάβει τήν με
σημβρίαν. Πλησιάσας άμέσως τάς δύω χεΐρας, έχωσε 
τήν ρίνην είς τήν ψύχαν τοϋ άρτου.

— Ψωμί, εΐπε.
— Α! ψωμί, άπήντησεν δ ύποπλοίαρχος. Λοιπόν 

άπό κακίαν δέν θέλεις νά τά φάγης. Πολύ καλά, ά; 
τό ρίψωμεν είς τήν θάλασσαν, νά ίδωμεν τί θά φάγ-ης.-

— Δόσε ψωμί, εΐπε μέ οίκτράν φωνήν δ Μόγγας.» 
Καϋμένο μαύρο πεινάει. Δόσε φάη καϋμένο μαϋοο.

— Α! σέ ήλθε λοιπόν ή ό'ρεξις·, είπεν δ ύποπλοί
αρχος, καί τώ έτίναξε τόν άρτον ώς είς σκύλον. ό 
Μόγγαςτόν ήρπασεν άμέσως, καί ήρχισε νά τόν τρώγρ’

’Αλλ’ έν ώ έξηκολούθει ή έπιθεώρησις, αίφνης άπό 
τό καρχήσιον τοϋ μεγάλου ιστού ήκούσθη ή φωνή 
«πλοΐον! πλοΐον είς τόν ορίζοντα!» Εν τω άμα δ 
πλοίαρχος καί δ ύποπλοίαρχος ετρεξαν είς τδ κατά
στρωμα, καί ήρπασαν τά τηλεσκόπια.

— Ω! κακαί ειδήσεις! είπεν δ τελευταίος. Τω δντι 
πλοΐον, καί πλοΐον άπό τά μεγαλήτερα! Τρεις ιστοί! 
Ω! έχει επισείοντα ! Πλοΐον πολεμικόν.

— ή! ώ! μας εΐδεν, είπεν ό πλοίαρχος. Υψώνει 
τήν σημαίαν του. Α ! τρίχροος σημαία. Είναι Γάλλος 
δ κύριος! Τδέ, ίδέ, εί; τά ίχνη μας έχει τήν μύτην 
του. Κύτταξε, κρέμα δλα του τά κουρέλια, φαίνεται 
έχει μεγάλην επιθυμίαν τής γνωριμία; μα;. — Αί 
σεις! έφώναξεν είς τό πλήρωμα. Είς τά; θέσει;σας! 
προσοχή! Εξω δλα τά πανία! Τό πηδάλιόν δεξιά, 
άκόμη, άκόμη ! Αφες νά πηγαίνωμεν μέ τόν άνεμον!

‘Η Ναϊάς, ήτις είχε τήν πρώραν πρό; βορράν, τήν 
εστοεψε διά μιας πρό; μεσημβρίαν, καί ένδίδουσα είς 
τήν ίσχυράν πίεσίν δλων της τών ιστίων, έτρεχεν ώς 
ίππος γενναίος είς τό υγρόν στάδιόν της. Αλλά μετά 
έν τέταρτον έννόησεν δ πλοίαρχος δτι μάταιο; είναι δ 
κόπος. Τό διώκον πλοΐον προύχώρει μέ πολύ περισ- 
σοτέραν ταχύτητα, καί έφαίνετο ήδη ώς γιγαντιαία 
κατάλευκο; πυραμίς.

— Μέ τήν ταχύτητα, εΐπε πρό; τόν ύποπλοίαρ
χον, δέν κατορθώνομεν τίποτε. Νά δοκιμάσωμεν καί 
τήν πανουργίαν. ’Αφ’ ού γίντι σκότος νά καταβιβά- 
σωμεν τά πολλά ιστία, διά νά μή μάς βλέπη, καί 
έν ώ μάς ζητεί πρός νότον, νά στραφώμεν ημείς πρός 
βορράν άπό τής ξηράς τό μέρος, δπου ίσως κατορθώ- 
σωμεν νά κρυφθώμεν. "Αν δμω; καί αύριον πρωί άκό
μη μά; ιχνηλάτη, τότε έχομεν καί άλλον τρόπον.

— Ποιον τρόπον; έρώτησεν δ ύποπλοίαρχος.
— ρίπτομεν τούς μαύρου; άπ’ ολίγου; όλίγους είς 

τήν θάλασσαν. 0 κύριος Γάλλο; έκεΐ θά τρέχη νά 
τούς ψαρεύ-η, καί ημείς έν τούτοι; φυγή. Καί άν τούς

καταβ-η μαζή μας. Προσοχή δμως, άπδ δέκα δέκα νά 
ίίπτωνταί, κ’ έν ω τούς μαζώνουν εκείνοι, ήμεΐς άνκΟΗ 
τορθώσωμεν νά χωθώμεν είς τόν πορθμόν έδώ τοϋτον, 
ά; έλθη νά μάς εύρη! Μόλις έχει τό στενόν όκτώ πόδας 
θάλασσαν ή Ναϊάς μας τό περνά, λς δρίση όμως καί 
ό κύριος Γάλλος, άν θέλη νά ριζώση έκεΐ ώσάν τόν 
πύργον τοϋ Λονδίνου.

Επειτα δέ έξετάσας τήν πυξίδα,
— Τό πηδάλιόν άριστερά! έφώναξεν άνατολικώς 

εν δέκατον εκτον βορείως! καί διά τής χειρός έδειξεν 
είς τόν πηδαλιούχον πού έχει νά διευθύνηται. Επειτα 
δέ, λαβών τόν ορμαθόν τών κλειδιών, καί ακολου
θούμενος άπό τό πλήρωμα, κατέβη είς τόν μεσόδομον.

— ’Από εκείνους έκεΐ κάτω ν’ άρχίσωμεν, είπε, 
δεικνύουν τό βάθος τοΰ μεσοδόμου. Είναι οί πλέον 
στενοχωρημένοι. Ολίγον νά τούς άραιώσωμεν.

Καί διευθύνθη μέ τά πλήρωμα πρός τό βάθος. 
’Εν ω δέ διήρχετο πλησίον τοϋ Μόγγα, ό Λίττελ 
κλίνας πρό; αύτόν, " Καιρός ! » έψιθύρισεν.

0 πλοίαρχο; μέ τό πλήρωμα είχε προχωρήσει έως 
είς τό μέσον τοϋ μεσοδόμου*

— ’Επάνω Μόγγα ! έπάνω Χόλλο-χό! έκραξεν 
αίφνης ό Μόγγας μέ στεντορίαν φωνήν, άποτινάσσων 
τό ξύλον τής ποδοκάκης καί άναπηδών.

’Εν τώ άμα οί τριακόσιοι είκοσι μαύροι ήγέρθησαν 
δλοι, άπέσεΐσαν τά δεσμά των, καί περικυκλώσαντες 
τό άοπλον καί καταπλαγέν πλήρωμα, έρριψαν κατά 
γής τούς ναύτας, καί τού; έδεσαν είς τάς ιδίας άλύ- 
σεις των. 0 Μόγγας άρπάσας τά κλεδία άπό τόνπλοί- 
αρχον, έκλείδωσε τάς άλύσεις, καί άφείς πεντηκοντα 
καύρους είς φυλακήν τών δεσμίων, έτρεξε μετά τώ» 
λοιπών είς τήν οπλοθήκην, έκυρίευσεν όλα τά όπλα, 
καί ριφθείς είς τό κατάστρωμα συνέλαβε καί έστειλε·» 
είς τά δεσμά καί τόν πηδαλιούχον καί τούς όλίγους 
ναύτας οσοι έμεινον, χωρίς αύτοί νά τολμήσωσιν ού- 
δεμίαν άντίστασίν. Κατ’ αύτήν τήν στιγμήν δεύτερα 
σφαίρα σφενδονισθεΐσα έκ τού δικρότου, έκοψε τόν 
κεροίακα τοΰ έπιδρόμου. ’Αλλ’ ή Ναϊάς, έξακολου- 
θοϋσα ήν είχε διεύθυνσίν, είχε διαβή διά τοϋ πορθ1- 
μοϋ, καί έπλεεν ήδη έντός βαθέως κόλπου, εί; ον τό 
δίκροτον δέν έδύνατο ούδ’ έτόλμα νά τήν διώξη, 
έκτό; μόνον διά σφαιρών, αιτινες έφθανον μακρόθεν 
άσθενέστεραι πάντοτε.

— Τώρα τί κάμουμε; εΐπεν ό Μόγγας πρός τόν 
έλευθερωτήν του Τζών Λίττελ. Μαύρος δέν ξεύρει κυ
βερνά πλοΐον,

— Θέλει; νά μέ-ύπακούσης είς όσα είπώ; εΐπεν ό 
Λίττελ.

— Σύ γλυτώσης Μόγγα, καί γυναίκα δική μου καί 
Λίγγα δικά μου. .Μόγγας ακούει έσένα, καί θάλασσα 
πέφτει άν πης.

— Εχεις κανένα άνθρωπον πιστόν καί γενναΐον;
— Βαοίδα! έφώναξεν ό Μόγγας.
Μαύρος κολοσσός προσήλθε πρός αύτόν. ό Λίττελ 

τότε όδηγήσας αύτόν είς τόν μεσόδομον, δπου ήσαν 
οί δέσμιοι, καί άνοιξα; μίαν τρύπαν,

— Λάβε, τώ εΐπεν, τά δύω τούτα πιστόλια. Αν 
συμβή ποτέ αύτοί όπως ^ήποτε νά θραύσουν τά δεσμά 
των καί νά νικήσουν του; φύλακας των, πυροβόλησ» 
είς αύτήν τήν τρύπαν. ’Εκεΐ είναι ή πυρίτις. Θά π»- 
τάζωμεν όλοι εί; τόν ούρανόν.

Ο Μόγγα; έξήγησε τάς λέξεις ταύτας είς τόν μαϋ.

ριφωμεν δλους θά μά; μείνη τό δέρμα μας πάντοτε, 
ααί αύτό είναι άρκετά πολύτιμον διά νά τό σώσωμεν.

0 Τζών Λίττελ, δστις ήκουσε τά; λέξεις αύτάς, 
άνετριχίασεν όλος. Καθώς έπήλθε τό σκότος, δ πλοί
αρχος, δστις ήν λίαν άνήσυχος, ήσχολήθη περί τήν 
αλλαγήν τής διευθύνσεως τοϋ πλοίου. Κατ’ αύτήν 
τήν ώραν εύρεν δ Λίττελ καιρόν, καί είσελθών εί; τόν 
θάλαμον, μέ πάλλουσαν καρδίαν, έλαβε τόν δρμαθόν 
τών κλειδιών κρεμάμενον υπέρ τήν κλίνην τοϋ πλοιάρ
χου, καί κρατών έν κήρινον έκμαγειον είς τάς χεϊράς 
του, παρέβαλε πρός αύτό έν πρό; έν τά κλειδιά. 
Τέλος εύρεν έν μικρόν, έφαρμοζόμενον έντελέστατα, 
τό άπέσπασεν άπό τά άλλα, έναπέθεσεν αύτά είς τήν 
θέσιν των, καί έξήλθεν.

Εις τήν έπιθεώρησιν τοϋ μεσονυκτίου δ Λίττελ 
συνώδευε πάλιν τόν πλοίαρχον. Διερχόμενος πλησίον 
τοϋ Μόγγα, κατώρθωσε νά τώ δώση τό κλειδίον, 
καί μέ έν δάκτυλον τώ έδειξε τά; άλύσεις τών μαύ
ρων. Επειτα δέ κρότων πάλιν την μάστιγα,

— Νά μή κινηθής, εΐπε μεγαλοφώνως, άν δέν λα
βής άδειαν.

— Αύτό; ά Λίττελ, εΐπε γελών ό πλοίαρχος, γί
νεται καλήτερος μαυροφύλαξ άφ’ δ,τι ήλπιζα.

Μετά τήν έπιθεώρησιν τό μυρολόγιον ήρχισε πάλιν. 
0 πλοίαρχο; καί ό ύποπλοίαρχος ήσαν πολύ άπη- 
σχολημένοι είς τήν κατασκόπευσιν τού γαλλικού 
πλοίου, δότι τά λευκά καί πλατέα ιστία αύτού διε- 
γράφοντο καθαρότατα έπί τού αίθριου ούρανού τών 
τροπικών. Φαίνεται δμω; δτι καί τό γαλλικόν πλοΐον 
διέκρινεν ·ή κάν ύπώπτευε τά κινήματα τή; Ναϊάδος, 
διότι ώλιγόστευσε καί αύτό τά ιστία του. Εν τούτοι; 
δ Μόγγας, διεγείρας βοήθεια τή; γυναικός καί τής 
θυγατρός του τό άνω ξύλον τής ποδοκάκης, έσυρεν έξω 
τούς πόδας του, καί ερπων άψοφητί κατά γής μέχρι 
τού πρώτου μαύρου, έξεκλείδωσε τών χειρών καί τών 
ποδών αύτού τάς άλύσεις· άφήσα; δέ είς αύτόν τά 
κλειδίον, έπέστρεψεν εις τήν ποδοκάκην του. ό πρώτο; 
μαύρος έξεκλείδωσε κατά τόν αύτόν τρόπον τά δεσμά 
τοϋ δευτέρου, ό δεύτερος τά τοϋ τρίτου, καί ουτω 
μέχρι τοϋ τελευταίου, δστις άπέδωκε τό κλειδίον είς 
τόν Μόγγαν.

Είς τάς τέσσαρας ώρας, δταν έγινεν ή τρίτη νυκτε
ρινή έπιθεώρησις, δλοι οί μαύροι ήσαν λυτοί, άλλά 
δέν έκινήθη κάνείς. 0 Μόγγας μόνον κατώρθωσε νά 
έπιστρέψη τό κλειδίον εις τόν Λίττελ, δστις, άφ’ ού 
ήλθεν είς τό κατάστρωμα, τό έναπέθεσε κρυφίως είς 
τήν άρχαίαν του θέσιν.

Τό πρωί τό γαλλικόν πλοΐον εύρέθη μόλις δύω μί
λια μακράν τής Ναϊάδος· τότε ήρχισε δίωξις άνίν- 
δοτος, επίμονος, αδιάκοπος. ‘H Ναϊάς πότε ετάννυεν 
δλα της τά ιστία ώς έλπίζουσα άπό τήν ταχύτητά 
της, πότε, στρέφουσα αύτά, έφαντάζετο νά διαφύγη 
διά πηδημάτων πρός δεξιά καί πρός άριστερά, ώς ό 
ποντικό; ζητεί ν’ άπατήση τήν έπικειμένην γαλήν. 
’Αλλά μάτην. Περί τάς όκτώ τό γαλλικόν δίκροτον έ- 
κανονοβόλισε τήν πρώτην βολήν, καί ή σφαίρα έσχισε 
τό μέγα ίστίον τή; Ναϊάδο;. Αύτη ήν ή στιγμή τής 
πρωινής έπιθεωρήσεω; τών μαύρων.

— Αλλος τρόπο; δέν μένει, είπεν ό Κ. Σπραίϋ 
πρός τόν ύποπλοίαρχον. Πρέπει νά κάμωμεν χύσιν. 
Νά θυσιάσωμεν τήν πραγματείαν διά νά σώσωμεν τήν 
ζωήν μας. Φέρε με τά κλειδιά, καί τό πλήρωμα νά
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ρον, δστις έκάθησεν είς την τρύπαν μέ μεγάλην άτα- 
ραξίαν ψυχής, άπε'ναντι τοϋ έντρομου πληρώματος. 
, — Τώρα σύ, φίλε Μόγγα, έξηκολούθησεν ό Τζών 
Λίττελ, άνάβα είς τό κατάστρωμα, καί κρατεί είς 
πειθαρχίαν τούς μαύρους σου.
ι Αύτός δε ό ίδιο; ελυσε πρώτον τά ιστία τό έν μετά 
τό άλλο, καί τ’ άφησε νά πέσωσι, διότι δέν έδύνατο 
μόνος νά τά διοικήση. Λίετήρησε δέ έν μόνον έκ τών 
μικρότερων, καί έλαβεν είς χεϊράς'του τό πηδάλιον, 
εχων κατά πρύμνην τόν άνεμον.

Αίφνης έμπρός του, είς τον μυχόν τοΰ κόλπου, είς 
ύψωμα προέχον είς τήν θάλασσαν, βλέπει άντικείμενόν 
τι κινούμενου έν είδει σηυ.είου. Ηταν δε τούτο τέσ
σαρες λευκαί ύθόναι δεδεμέναι είς τήν κορυφήν ξύλου. 
tΑμέσως στρέφει τά πηδάλιον πρός τό σημεϊον έκεϊνο, 
κόπτει μέ τόν πέλεκυν τόν κεροίακα τοϋ τελευταίου 
ιστίου, διά νά έμποδίση τό πλοϊον νά προχωρ·/), κα- 
ταβιβάζει βοήθεια τών μαύρων τήν λέμβον είς τήν 
θάλασσαν, καί άφήσας είς τόν Μόγγαν τήν έπιμέλειαν 
τής Ναϊάδος, καταβαίνει μέ τινας μαύρους είς τήν 
λέμβον, καί διευθύνεται πρός τό μέρος, οπού έκυμάτει 
ή αυτοσχέδιος τετραπλή σημαία.
, ΙΙ-ρί αύτήν ισταντο τέσσαρες άνδρες. Ποια δέ 
ύπήρςεν ή χαρά του όταν τούς άνεγνώρισεν ώς τούς 
έγκαταλειφθέντας τέσσαρας αξιωματικούς τού Δελφί
νο;.’ Σπεύσας άμέσως πρός αύτούς, τοϊς διηγήθη όλα 
τά προηγηθέντα συμβάντα, καί παραλαβών αύτούς, 
τούς μετέφερεν είς τό πλοϊον.

— Πλοίαρχε Φίλθων, εΐπεν, έως έδώ έγώ τό 
διεύθυνα, τά παραδίδω ήδη είς χεϊρας σας.

, ό πλοίαρχος έλαβεν έν τώ άμα τό πηδάλιον, καί 
μεταχειριζόμενος τούς τρεις αξιωματικούς καί τόν 
4ίττελ ώς ναύτας, έστρεψε τά ιστία, καί ώρμησε 
πρός τήν έξοδον τοΰ πορθμοΰ. ’Εμπρός αύτού παρα
μόνευε τό Γαλλικόν δίκροτον, έτοιμασθεν νά συνάψτ) 
τήν μάχην έπ’ αύτή; τής έςόδου. ’Αλλ’ ό πλοίαρχος 
Φίλθων, καταβάς είς τήν λέμβον, ήλθε πρός τά δί
κροτον, έγνωστοποίησε τόν βαθμόν του, έξήγησεν είς 
τόν γάλλον συνάδελφόν του τήν παρούσαν του θέσιν, 
καί έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν του. Λαβών δέ έπικου- 
ρίαν εϊκοσιν αύτών, έπανήλθεν είς τόβρίκιον. ‘Η πρώτη 
του φροντίς ήτον νά σχηματίσει στρατιωτικόν δικα- 
στήοιον ύπ’ αύτού συγκείμενον καί ύπό τών τοιών 
αςιωματικων του, να φερ-ρ εμπρός του τον πλοίαρχον 
Κ. Σπραίϋ καί τόν ύποπλοίαρχον, νά τού; δικάση συ- 
νοπτικώς, καί έντός ήμισείας ώρας νά κρεμάσγ τόν 
μέν είς τήν δεξιάν, τόν δε είς τήν άριστεράν κεραίαν 
τοϋ μεγάλου ιστού. ‘Η δεύτερα φροντίς του ήν νά 
διευθυνθή πρό; βορράν. Μετ’ ολίγων ώρών πλοϋν 
διήλθεν έμπρό; τοϋ λιμένος δθεν εΐχεν άναληφθή ό 
Δελφίν ώς έκ μαγείας, καί άυ.έσω; μετά ταϋτα άνε- 
γνώρισε τήν έλαφράν του ημιολίαν χορεύουσαν έπί 
τοϋ άφροϋ τών κυμάτων.

Φαίνεται δε δτι περιέπλεεν έδώ περιμένουσα τήν 
επιστροφήν τή; Ναϊάδος διά νά τήν συνοδεύση παρέ
χει- διότι άμα είδε μακρόθεν τό βρίκιον, μετέβαλε 
την πορείαν της είς τρόπον ώστε νά τό άπαντήση.

— A ! α ! έλεγεν ό νέος πλοίαρχος τοϋ Αελ.φϊνος. 
Είς τό δένδραν τής Ναϊάδος βλέπω δτι έφύτρωσαν 
καρποί. Νά ίδής δτι είναι ό προκάτοχός μου είς τήν 
διοίκησιν τοϋ Δελφίνος. Χαίρετε, κύριε πλοίαρχε 
<Ι"ίλθων. Πώς σάς άρέσκει ή θέας

Κατ’ αύτήν. τήν στιγμήν ή θαλασσία σάλπιγξ 
προσεκάλεσεν είς τό βρίκιον τόν ίδιοχειροτόνητον πλοί
αρχον καί τον ύποπλοίαρχον τής ημιολίας. ’Αμφότεροι 
έσπευσαν νά ύπακούσουν. ’Επειδή δε τό δικαστηριον 
συνεδρίαζε σταθερώς, μετά εν τέταρτον αμφότεροι 
έκρέμαντο είς τάς δύω άκρας τής κεραίας τού έπι- 
δρόμου. Οί τέσσαρες κωπηλάται τής λέμβου ήτις τούς 
έφερεν έκρατηθησαν καί αύτοί, καί μετ’ ολίγον ή βασι
λική σημαία έκυμάτει πάλιν έπί τής ήμιολίας, δωι- 
κουμένης άπό τό άρχαΐον της πλήρωμα, καί έχούσης 
δέσμιους είς τόν μυχόν της τούς λγ,στάς οίτινες τήν 

| εκυρίευσαν.
Μετά τρεις ημέρας τά δύω πλοία προσωρμίζοντο 

είς τήν παραλίαν τοϋ Μόγγα, καί άπέδιδον έκεΐ είς 
τήν ελευθερίαν τούς μαύρους, καί μετ’ αύτών καί 
τόν Μόγγαν, οστις ρίφθείς είς τόν λαιμόν τοϋ τζών 
Λίττελ, έκλαιεν ώς βρέφος, καί έλεγε·

— Σύ γλυτώσγς Μόγγα καί γυναϊκά του καί Δίγ- 
γά του καί καϊμένο Μαύρο. Πες Μόγγα τί θέλεις, 
Μόγγας δώσ-ρ δλα, όλα.

— Θέλω, εΐπεν ό Λίττελ, άποχαιρετών τόν εύγνώ- 
μονα Μαϋρον, νά μή γίνεσθε μόνοι σας τά όργανα 
τής άθλιότητός σας· νά μή προδίδητε τήν έλευθερίαν 
σας, νά μή πωλήτε τό αΐμα τών άδελφών σας.

Μετ’ όλίγας εβδομάδας τέλος ό Δελφίν κατέπλεεν 
είς Λονδϊνον, ρυμουλκών καί τήν Ναϊάδα.

0 Πλοίαρχος Φίλθων καί ό άκόλουθος Γρίδυφίσχ, 
καθυπεβλήθησαν είς ναυτικόν συμβούλων καί έδικαιό- 
θησαν. Τό πλήρωμα τής Ναίάδο; καθυπεβλήθη είς 
τό αύτό συμβούλων, καί εστάλη εις τά βασιλικά ναυ
πηγεία, ό’περ έστί κατεδικάσθη είς διά βίου δεσμά.

‘Η δέ Ναϊάς κατεσχέθη ύπό τοϋ δημοσίου, καί 
καταδικασθεϊσα είς θάνατον, διελύθη καί έπωλήθη 
ώς ξυλική, τό δέ προϊόν τής πωλήσεως, εξήκοντα 
χιλιάδες δραχμών, έχαρίσθη εις τόν γενναίον Τςών 
Λίττελ, δστις άφιέρωσε μέρος μέν αύτών είς έμψύχω- 
σιν τής κατασκευής τού έθνικοϋ ζύθου, μέρος δέ 
είς ύποστήριξιν τής εταιρείας πρός άπελευθέρωσιν τών 
Μαύρων.

’Εν έτει 1731 παρουσιάσθη εί; τήν έν Λονδίνφ Β. 
εταιρίαν τών Φυσιολόγων μειράκιον ΐ4 έτών, γεννηθέν 
εί; Συφφόλκην, έπαρχίαν τής’Αγγλία;, τοϋ οποίου τό 
σώμα περιεκάλυπτε δέρμα περιεργοτάτης κατασκευής.

Τδού πώς περιγράφει τά περί αύτού ό Κ. Μαχΐνος. 
ο Τό δέρμα του, έάν δύναται νά όνομασθή ούτως, 

ώμοίαζεν δστρακον χελώνης, βαθέο; χρώματος, προ- 
σηρμοσμένον άκριβώς έπί τοϋ σώματός του. Το ό- 
στρακον έκεϊνο έφαίνετο έσχηματισμένον ώς έκ φλοιού 
ρυτιδωτοϋ ή δέρματος (πετσιού) χονδρού, είχε κατά 
μέρη τρίχας τραχείας καί έκάλυπτεν δλον τό σώμα 
τοϋ μειρακείου, έκτο; τού προσώπου, τής παλάμης 
τών χειρών καί τού πέλματος τών ποδών δθεν καί 
τά μέρη ταϋτα έφαίνοντο τρόπον τινά γ,ιμνά, έν ώ τό 
έπίλοιπον τού σώματος έφερεν είδος τι ενδύματος. 
Τό περικάλυμμα τούτο ήτο τυλώδες καί άναίσθητον 
διασχιζόμενον δέ δι’ έργαλείου κοπτεροϋ δέν έξέβαλ-

ΙΙΑΡΕΡΓΑ - ΔΙΑΦΟΡΑ
ιΠ j-erea τώ? ΰκαγθθχοίξ>ωΓ άΐ&ρώπω?.

αύτό έκεϊνο τραχύ περικάλυμμα τού σώματος. Είςύ· 
δλα ή παρά φύσιν έκείνη κατάστασις τού δέρματος’ 
ήρχισε νά φαίνηται εννέα έβδομάδας μέ τήν γέν- 
νησίν των άπαραλλάκτως ώς συνέβη καί είς τόν πα
τέρα των. ’Εκ τών τέκνων ζή έν καί μόνον, ώραιό- 
τατον οκταετές, τό όποιον έξετάσας συγχρόνως μετά 
τοϋ πατρός, εύρον καθ’ όλα είς τήν αύτήν κατάστασιν 
τούτου. »

« Φαίνεται λοιπόν, εξακολουθεί λέγων ό Κ. Βά- 
κερ, δτι ό άνθοωπος εκείνος έδύνατο νά γείνη ρίζα 
φυλής, έν ή δλα τά πρόσωπα ήθελον έχει τό αύτό 
περικάλυμμα τοϋ σώματος. ’Εάν δέ συνέβαινε τούτο, 
καί έλ-σμονεϊτο ή ολως τυχαία καταγωγή τής τοίαύ- 
της φυλής, είναι πολύ πιθανόν δτι οί άπόγονοι τοϋ 
('ι^ίγΘο χοίροι' ά»·άί-6 λ-"» ήθελον φθάσει νά θεωρούν
ται ώς άπαρτίζοντες διακεκριυ.ένον είδος τού άνθρω- 
πίνου γένους, a

(Έκ τής φυσικής ίστορίσς τοΰ άνθρωπον, τής ύτ.ό τοΰ “Αγ
γλου ΐατροΰ I. Κ, Πρ-.χάριο--.)

λεν αίμα. Με λέγουν, ότι τό φθινόπωρον έκάστου 
έτους έπιπτεν έφθανε δέ τότε είς περίπου τριών τε
τάρτων δακτύλου πάχος. ‘Η άπολεπίδωσι; αύτη έγί- 
νετο, διότι βεβαίως νέον δέρμα σχηματιζόμενον ύπο- 
κάτω τού παλαιού άπώθει τούτο, καί έπιπτε. » 

ο Τό άλλόκοτον τούτο δέρμα παρέβαλλον τινέ; μέ 
φλοιόν δένδρου, ώς εϊρηται· άλλοι εΰρισκον, δτι είχε 
τι άνάλογον τοϋ δέρματος τής φώκης· άλλοι πάλιν 
τό έξωμοίουν μέ τό δέρμα τοϋ έλέφαντος ή μέ τά 
τών κνημών τού ρινόκερω· έν ένί λόγω ήτο δύσκολον 
νά εύρεθή, είς όλην τήν σειράν τών οργανικών οντων 
άλλο δέρμα, δυνάμενον καταλλήλως νά παραβληθή 
μέ τό τοϋ μειρακείου έκείνου- δθεν καί οί χαρακτη- 
ρίσαντες αύτό ώς άπέραντον άκροχορδόνα, ή μάλλον 
ώς πλήθος άκροχορδόνων συναφών, έζηπλωμένων 
έφ’ όλου τού σώματος, έδωκαν ίσως τήν άκριβεσεέραν 
περί αύτού ιδέαν. Αί κερατώδεις τρίχες, αί όποϊαι ! 
εύρίσκοντο πρό πάντων είς τήν κοιλίαν καί τά πλευ
ρά, άντήχουν άπτόμεναι ώς άκανθαι έχίνου (σκαντζο
χοίρου) κομμέναι ένα δάκτυλον ύπεράνω τοϋ δέρματος.»

0 Κ. Βάκερ έδωκε μετά ταύτα είς τήν βασιλικήν 
έταιρίαν νέας πληροφορίας περί τοϋ παραδόξου έκεί
νου άνθρώπου, φθάσαντος τότε τά τεσσαρακοστόν 
έτος τής ηλικίας του, καί ήδη έπιδειχθέντος εί; τό 
Λονδϊνον ύπό τό όνομα ό άκα'ΐθύχυιρος άνθρωπος. 
«Ητο, λέγει ό Κ. Βάκερ, εύειδής, εύσώματος, ευχρους, 
καί δέν έφαίνετο διαφέρων ποσώς τών άλλων άνθρώ- 
π*>ν, δταν ήτον ένδεδυμένος καί είχε τάς χεϊράς του 
κεκαλυμμένας. Αλλως τό σώμά του, έκτο; τοϋ προ
σώπου, τής παλάμης, τών χειρών καί τοϋ πέλματος 
τών ποδών, ήτον άκόμη κεκαλυμμένον μέ τό αύτό δέρ
μα τό όποιον ό Κ. Μαχΐνος παρετήρησε τό 1731, 
καί κατά τούτο άναφέρομαι είς τήν περιγραφήν έκεί
νου, θεωρών περιττόν νά τήν έπαναλάβω· παρατηρώ 
δέ μόνον, οτι τό κερατώδες στρώμα, τό καλύπτον 
τό σώμα, μ’ έφάνη έσχηματισμένον έκ πλήθους άκρο
χορδόνων κυλινδρικών, μαυρειδερών, έχόντων έν καί 
τό αύτό ύψος, καί γεννωμένων πλησιέστατα άλλ ήλουν. 
Τά έκφύματα ταΰτα είνε σκληρά καί ελαστικά είς 
τρόπον ώστε έγγιζόμενα διά τής χειρός άφίνουν βοήν 
έπαισθητήν. »

» Τόν τελευταΐον Σεπτέμβριον, δταν έγώ ίδον τον 
άνθρωπον τούτον, είς διάφορα μέρη τοϋ σώματός του 
επιπτον οί άκροχορδόνες έκεϊνο·.· παρετήρησα δέ δτι 
έγεννώντο νέοι, όλιγώτερον μαυρειδεροί. Μέ είπε, δτι 
καθ’ εκατόν έτος, έντός τού φθινοπώρου ή τοϋ χειμώνας, 
συμβαίνει είς αύτόν τό είδος τούτο τή; μαδήσεως· 
συνειθίζει δέ τότε νά φλεβοτομήται διά νά προλαμ
βάνει ένόχλησίν τινα είς τήν όποιαν κατ’ έκείνην τήν 
εποχήν ύπόκειται. Επαθε τήν νόσον (ΰΛογίας, δίς 
δ’ έδοκίμασε τρίψεις δι’ ύδραργύρου μέχρι πτυαλι- 
σμοϋ, έλπίζων δι’ αύτού τοϋ μέσου ν’ άπαλλαγή 
άπό τού δυσαρέστου έκείνου περικαλύμματος. Κατά 
τόν καιρόν τής έκρήξεως τών φλυκταινών καί τήν πε
ρίοδον τοϋ πτυαλισυ.οϋ οί άκροχορδόνες είχον πέσει, 
καί τότε έφαίνετο τό δέρμα του λευκόν καί ομαλόν 
ώς τό σύνηθες παντός άνθρώπου. Αλλά μ.όλις άνε- 
λάμβανε, καί οί άκροχορδόνες έγεννώντο πάλιν. 
Εκτός τών είρηυ,ένων τριών έποχών, διετέλεσε πάν

τοτε ύγιέστατος. ·
« Τά περιεργότατον τής ιστορίας τοϋ άνθρώπου 

τούτου είναι, δτι έγέννησεν έξ τέκνα, δλα μέ τό

Ε Π ί ΣΤΒ ΜΟλ 1Κ A1 El Δ H Σ ΕIΣ.

— Νέον ‘Ηφαίστειον άνεφάνη εις ζέμα^αχοι'γαν, 
νήσον τής 'Ωκεανίας, κειμένην 20 ώρα; πρός βορράν 
τών νήσων Βαβάων. Ο πρόξενος τής Αμερικής Ούιλ- 
λιαμς, καί ό πλοίαρχος Σάμσων, παρευρεθέντες εις 
έν μέρος τή; έκρήξεως αύτού, διηγούνται περί αύτής 
τά ακόλουθα.

Τήν 9 ’Ιουλίου ε. ε. καί τάς δύιυ έπομένας ημέρας, 
έσεισε σφοδρώς εί; Βαβάον είς ΐσας διαλήψεις 15 
εω; 20 λεπτών, έπαισθητώς καί είς αύτά τά έν τώ 
λιμένι προσωομισμένα πλοία. Κατά τήν νύκτα τής 
1 I έφάνη πρός τό μέρος τής Αμαραγούρας μεγάλη 
λάμψις, άντανακλωμένη είς τόν ούρανόν κατ’ εύ- 
ρυτάτην γωνίαν τήν δέ αύγήν τής 12, τά πάντα 
είχον κατακαλυφθή άπό λεπτοτάτην σκόνιν ή τέφραν, 
καί δένδρα, άγροί, οίκοι έφαίνοντο ώς νά εΐχεν έπι- 
στρωθή έπ’ αύτών παχεϊα σινδόνη παραδόξου χιόνος, 
ό δέ άήρ ήν πλήρης π·«γηρά; όσμή; θείου.

0 Κ. Ούΐλλιαμς άπέπλευσε τήν 13 έκ Βαβάου 
καί διευθύνθη πρός 3 μέρος έφαίνετο ή έκκρηξις· 
καθ’ ό'σον δέ έπλησίαζεν, εβλεπεν σφενδονιζομένας 
είς ύψος άπέραντον στήλας ύπερμεγέθεις καπ·ωϋ καί 
τέφρας. Φθάσας δέ πλησίον τής νήσου, ειδεν έμπρός 
του ολίγον ύπέρ τήν θάλασσαν χαίνοντα εύρύν κρατή
ρα, ενώ έ'βραζεν ή διάπυρο; ύλη, καί όγγουμένη έξε- 
χείλιζε τέλος καί έξεχεϊτο ώς χείμαρος είς τάς παρα- 
κειμένας πεδιάδας. Ούδείς έτόλμησε νά καταβή εί; 
τήν γήν, ώστε άγνοεϊται τίς ήτον ή τύχη τών 
έγκατοίκων έπί τού πυρίνου τούτου κατακλυσμού.

Τό περιεργότατον δέ είναι δτι άκατανόητος ποσό- 
της τέφρας έσφενδονίσθη εις μεγίστην άπόστασιν, καί 
μάλιστα κατά διεύθυνσιν έκ διαμέτρου έναντίαν πρός 
τήν τού ι^όμου, διότι έν ώ έπνεε Καικίας (βορεια- 
νατολικός) τόσον σφοδρός, ώστε Αμερικανικόν πλοϊον 
εύρισκόμενον τήν 12 είς τάς 2 μετά τό μεσονύκτιον 
τρεις μοίρα; ή έννενήκοντα ώρας πρός βορράν τή; Α- 
μαργούρας, ήναγκάσθη νά συστείλγ τά ιστία του 
κατά δύω δέματα, αίφνης τό πλοϊον τούτο κατεκαλύ- 
φθη άπό ραγδαίαν βροχήν τέφρας. ‘II νύξ ήτον κατ
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άρχάς ωραιότατη* μακρόθεν δ’ έφάνη ή τέφρα ώς έν- 
βκήπτουσα καταιγίς· άλλά μόλις περικύκλωσε τά 
πλοΐον, καί οί ναϋται, τυφλούμενοι άπά αύτην, δέν 
ωύναντο πλέον νά μένωσιν επί τοϋ καταστρώματος. 
Είς την ανατολήν τού ήλιου ή τέφρα έκάλυπτεν άκόμη 
τάν ουρανόν, ώς νεφέλη αιματόχρους, κιλυνδουμένη 
άπαισίως καί φοβερώς. Τόσον δε έσκότιζε τήν άτμο- 
σφαίραν, ώστε είς τχς όκτώ τά πρωί ήναγκάσθησαν 
είς τά πλοΐον ν’ άνάψωσι οώτα. Μόλις περί τάς 
11 ό ή'λιος ήρχισε νά ύποφαίνηται, καί ό ούρανάς έφά
νη αίθριος πάλιν μετά τήν μεσημβρίαν, άφ’ ού το 
πλοΐον όιέπλευσε τεσσαράκοντα μίλια διά τών τε
φρών. Είς τόσον δέ διάστημα έξετείνοντο αύται, ώστε 
έκάλυψαν κατά τόν αύτόν τρόπον καί άλλο πλοΐον 
συγχρόνως πλέον εξήκοντα μίλια έτι βορειανατολι- 
κώτερον.

Επιπτε δέ ή τέφρα πολύ παχεΐα είς τά κατάστρω
μα, καί άν άνά πάσαν ήμίσειαν ώραν δέν έφρόντιζον 
αί ναϋται νά το καθαρίζωσιν, ήθελεν έμποδισθή ή 
διάβασις. Ητον δέ μελανόφαιος τά χρώμα, καί ύπό- 
ξυνος είς τήν γεϋσιν, καί ή άνάλυσις αύτοΰ άπέδειξεν 
δτι περιεΐχεν ολίγον σίδηρον, πολύ θειον, καί ποσό
τητά τινα θειϊκοΰ όξέως.

— Τά βαρόμετρον είναι έν τών εύχρηστοτάτων 
εργαλείων είς τάς έπιστημονικάς έρεύνας. Οί έπί σκο
πώ τοιούτων ερευνών περιηγούμενοι, όφείλουσιν άναγ- 
καίως νά έχωσι μεθ’ έαυτών τό βοήθημα τούτο, δι’ ού 
προσδιορίζουσι τήν κατάστασιν της ατμόσφαιρας, καί 
διά τοϋ σχετικού βάρους αύτής τά ύψος είς ο εύρίσκον- 
ται, χωρίς πρός τούτο νά έχωσι ανάγκην μακρών καί 
δυσχερών γεωμετρικών καταμετρήσεων. Αλλά τά βα
ρόμετρον, τά ακριβές μάλιστα βαρόμετρον, όποιον 
«παιτούσιν αί έπιστημονικαί παρατηρήσεις, είναι λίαν 
δύσχρηστον έξ αιτίας τής μεγίστης δυσκολίας τής 
μετακομίσεώς του. ής γνωστόν, ό σωλήν ό περιέχων 
τάν ύδράργυρον είναι άνοίκτάς κατά τά εν άκρον. Αμα 
λοιπόν ήθελεν ολίγον μόνον κινηθή καί χυθή τό έλά- 
χιστον μέρος τού ρευστού μετάλλου, τά ε’ργαλεΐον 
δέν χρησιμεύει πλέον. Πρός αποφυγήν άρα τού 
τοιούτου ελαττώματος έφευρέθη εσχάτως βαρόμετρον 
συγκείμενον ά'λον άπά μέτάλλον, καί μή περιέχον πο
σώς ύδράργυρον κατεσκευάσθη δέ τοϋτο έπί τή βά
σει τή; έλαστικότητος τών στερεών σωμάτων, έφ’ ής 
επενεργεί ή περί τά βάρος τής ατμόσφαιρας διαφορά. 
Τά έργαλεΐον τοϋτο ώνομάσθη κακώς Jirep0ei0or, 
άηδρον δηλαδή. Ούδόλω; δ’ ελαττούμενον κατά τήν 
ακρίβειαν τών αρίστων υδραργυρούχων εργαλείων, έχει 
πρός τοΐς άλλοις καί τά προτέρημα δτι κατέχει μι- 
κρότατον τόπον, περίπου δσον έν σύνηθε; ώρολόγιον

—· Είς Γαλλίαν γίνονται πολλαί προσπάθειαι όπως 
είσαχθώσιν είς τήν Ευρώπην καί πολλαπλασιασθώσιν 
ού μόνον διάφορα τών εξωτικών φυτών καί δένδρων, 
άλλ’ άκόμη πολλά τών έν άγρια καταστάσει είς άλλα 
κλίματα διαιτωμένων πτηνών καί ζώουν. ό Κ. Γο- 
δοφρέδος Σάντ-’ίλλάριος κατώρθωσεν ήδη τινά τών 
δασόβιων πτηνών τής ’Αμερικής καί τής ’Αφρικής νά 
έξημερώση καί νά μεταβάλη είς κατοικίδια· νϋν δέ 
γίνεται ή αύτή απόπειρα ώς πρός τάν Λάμαν, έν τών 
εύχρηστοτέρων ζώων τής Περουβίας, περί ών έλεγεν 
6 Βυφφών, οτι άν κατορθωθή ποτέ νά είσαχθώσιν είς 
τήν Εύρώπην, θέλουσίν είσθαι δι’ αύτήν πηγή πλού

του άφΟονωτέρου άπά δλα τά χρυσωρυχεία τού νέου 
κόσμου.

Οί Λάμαι είσΐ τεσσάρων ειδών, ών δύω άγρια ά
κόμη, καί δύω έντελώς εξημερωμένα καί κατοικίδια 
έν ’Αμερική. Τά κρέας αύτών είναι εύάρεστον, καί 
κατ’ ούδέν διαφέρει άπά τά προβάτινον* ή κόπρος των 
είς πολλά μέρη τής ’Αμερικής είναι ή μόνη ύπάρχοι*· 
σα καύσιμος ύλη· τά γάλα των είναι καί άφθονώτα- 
τον καί γλυκύτατον· τά έ'ριόν των τέλος είναι πυκνό- 
τατον, έχον τά σπάνιον πλεονέκτημα οτι είναι έν» 
πόδα μακρύ, καί τά τής ’^Μπάκας, ενός τών τεσ
σάρων ειδών τοϋ Λάμα, λεπτότερον άκόμη τού Μερι- 
νοΰ. Τόσον δέ πολύτιμον είναι τά έριον τοϋτο, ώστε 
έν ω τά ζώον πωλείται συνήθως δεκαέξ περίπου δραχ- 
μάς, τά έτήσιον εισόδημα τοϋ ερίου του μόνου, είναι 
δραχμών είκοσι. Τέλος ό Αάμας χρησιμεύει καί ώς 
αχθοφόρον ζώον, άν καί δέν είναι λίαν ώκύπους ούτε 
λίαν καρτερικός, καί εί; τάς οδοιπορίας πρέπει νά 
ύπάρχωσι πάντοτε δύω Λάμαι δι’ έν φορτίον, διά νά 
τά διαδέχωνταί ήμέραν παρ’ ήμέραν.

ΐίδη ή αύτοκρατόρισσα ίωσσηπίνα είχεν επιθυμήσει 
νά προικίση τήν Γαλλίαν μέ τά πολύτιμον τούτο 
ζώον. Κατά παράκλησίν της, Κάρολος ό Α'. βασιλεύς 
τής ’Ισπανίας, συνήγαγε 3δ Αάμας είς τά Εύάερον, 
διά νά πεμφθώσιν είς τήν Γαλλίαν. ’Αλλ’ έξ αιτίας 
τών άδιακόπων πολέμων ήναγκάσθησαν νά περιμεί- 
νωσιν έξ έτη είς τήν πόλιν έκείνην, οπού καί ήλατ- 
τώθη μεγάλως ό άριθμός των, ώστε όταν έφθασαν 
είς Κάδιξ, τά 1808, ήσαν μόνον εννέα· καί αύτούς δέ 
ήθε'λησαν οί ’Ισπανοί νά τούς ρίψωσιν είς τήν θάλασ
σαν, άπά μίσος πράς τάν Πρίγκιπα τής Ειρήνης, όστις 
τούς παρήγγειλε διά τήν Γαλλίαν. Τέλος καί αύτά τά 
μικρά λείψανα τή; τοιαύτη; αποικίας, στερηθέντα 
τών αναγκαίων φροντίδων είς τού; πολυτάραχους ε
κείνους καιρούς, δέν έτελεσφόρησαν. Ο εσχάτως τήν 
’Αμερικήν περιηγηθείς Κ. Καστελνώ, ήγόρασε καί 
αύτός ποίμνιον συγκείμενον άπά τριάκοντα Αάμας, 
άλλά μή εύρών τρόπον νά τούς μεταφέρη, ήναγκάσθη 
νά τούς ε’γκ/ταλείψη είς Περουβίαν. ΐίδη όμως πρό
κειται νά γ'νωσιν άπόπειραι έτι σπουδαιότεραι διά 
τήν μετοίκισιν τοϋ ζώου τούτου είς τήν Εύρώπην, καί αί 
μέχρι τούδε γενόμεναι έρευναι άποδεικνύουσιν δτι ού
δέν υπάρχει ε’μπόδιον, Μέχρις εσχάτων έπροτείνετο 
ώς τοιούτον δτι ά Αάμας τρέφεται μόνον άπά προϊόν 
τι τής γής καλούμενον "Ζγο, καί έως ού τά */(·<? 
εύρεθή είς τήν Εύρώπην, έλέγετο άδύνατον αύτός νά 
τήν κατοίκηση. ’Αλλά τέλος άπεδείχθη δτι ό Αάμας 
τρώγει χόρτον, καί “Ιχο n.x'tx πάσαν πιθανότητα 
εί; τάς ινδικά; γλώσσας σημαίνει ούδέν άλλο ή χόρ
τον. ’Εκτός δέ τού χόρτου τρώγει ό Αάμας καί πολλά 
άλλα πράγματα, καί, τά περίεργον, τρώγεε καί αύτά 
τά χαρτίον. Υπάρχει παράδειγμα ένάς τών ζώων 
τούτων, τραφέντος επί μακρας θαλασσοπλοΐας μέ 
μόνας έφημερίδας,

Αν τά αγαθόν τούτο ζώον εύχαριστηται μέ τρο
φήν τόσον ξηράν καί δυσχώνευτον, διά τήν Ελλάδα 
ήθελεν είσθαι πολύτιμον. Εκτός τών ωφελημάτων δσα 
ήθελον παρέχει τά υλικά προϊόντα του, ήθελε προμη
θεύσει άξιόλογον κατανάλωσιν καί είς τά διανοητικά 
προϊόντα τινών έφημεριδογράφων τή; γ/ωριμίας μας, 
καί, τά έτι άξιολογώτερον, τά προϊόντα ταύτα ήθελε 
τά τρώγει πριν κυκλοφορήσωσι.

— Φαίνεται τέλος δτι πρόκειται σπουδαίως νά κο- 
εή ό Ισθμός τού Σουέζ. 0 άντιβασιλεύς τής Αίγύπτου 
έννοεΐ όποιων πλεονεκτημάτων πάροχος είναι ή έπίχεί- 
ρησις αύτη, καί τήν βοηθεΐ παντί σθένει. Καί ή Εύ- 
ρ'ώπη δέ άπασα, ή μέν προθύμως άρμα, ή δέ δέν 
δύναται ν’ άρνηθή τήν σύμπραξιν της είς τά γιγαν- 
Τιαΐον τοϋτο έργον, οά τίνος ή έκτέλεσις θέλει καί 
μόνη άρκέσει ν’ άπαθανατίση τήν εκατονταετηρίδα 
ταύτην. Κατά τά γενόμενον σχέδιόν γενικής συμπρά- 
ξεως δλων τών μεγάλων λαών τής Εύρούπης είς τήν 
έπιχείρισιν ταύτην, επιτροπή Γερμανών μηχανικών έλ- 
θοϋσα είς Πηλούσιον, τάν έπί τής Μεσογείου λιμένα, 
άφ’ ου ή διόρυξ πρόκειται νά διευθυνθή κατ’ εύθεΐαν 
άς Σουέζ έπί τής Ερυθρός, κατεμέτρησετήν παραλίαν 
αυτού καί τά ΰδατα, καί προσδιώρισε τήν θέσιν τής 
ένάρξεως τών εργασιών. Αγγλική επιτροπή ώφειλε 
νά πράξη τά αύτά ώς πράς τάν λιμένα τοϋ Σουέζ, 
άλλ’ εύρέθη δτι ή ε’ργασία αύτη είχεν ήδη γίνει πρά 
χρόνων, καί ήτον έτοιμη είς τά άρχεΐα τοϋ έν Λονδί- 
νω ναυστάθμου. Τέλος επιτροπή Γαλλική άσχολεΐται 
ήδη είς τήν τριγωνομετρικήν καί χωρογραφικήν κατα- 
μέτρησιν τοϋ ισθμού μεταξύ τών δύω τούτων σημείων, 
καί τό αποτέλεσμα δλων τούτων τών εμβριθών καί 
συγχρόνων εργασιών είναι δτι τού λοιπού ούδέν σπου- 
δαΐον έμπόδιον, έκτης φύσεως τού εδάφους πηγάζον, 
δέν άντίκειται είς τήν διόρυξιν τοϋ Ισθμού, ήτις 
δύναται νά άρχήση άνυπερθέτω;. ‘Η επιτυχία αύτής 
θέλει μεταβάλει τό πρόσωπον τής γής, καί τών λαών 
τάς σχέσεις, προσεγγίζουσα τήν Εύρώπην πράς τήν με
σημβρινήν Ασίαν, καί θέλει γίνει καί είς τήν Ελλάδα 
άφορμή μεγίστων ώφελημάτων, δταν αί ατρόμητοι 
πρώραί της όργώνωσι τόν μεσημβρινόν ώκεανόν ώς 
σήμερον διασχίζουσι τά Αίγαΐυν !

— Ή ιστορία ήτις επιμελώς διατηρεί καί παρα- 
δίδει είς τήν μνήμην τών έπερχομένων γενεών τά 
όνόματα τών κατακτητών, τών καταστροφέων, τών 
ολετήρων τής άνθρωπότητος, πρέπει έπί κεφαλίδος 
τών σελίδων της διά χρυσών γραμμάτων νά έγγράψη 
τούς μεγάλους εύεργέτας τού ανθρωπίνου γένους, ό 
άνθρωπος έπί τών πτερύγων τής επιστήμης άνέπτη 
είς τόν ούρανόν, καί έκλεψε τό ούράνίον πΰρ, τά βα
θύτερα τών μυστηρίων τής πλάσεως! έκλεψε τά αέ
ριον, δι’ ού έξώρισε τά σκότος άπό τήν γην, έκλεψε 
τόν άτμάν, δι’ ού έχιλιοπλασίασε τάς δυνάμεις καί 
τήν ταχύτητά του, έκλεψε τόν ηλεκτρισμόν, δι ού ή- 
νωσεν είς έν σημεΐον τής γής τά πέρατα. Αλλά τοϋ 
τολμηρού αύτού Προμηθέως έσπάραττε τά έντόσθια ό 
άπηνής γύψ, ή σωματική άλγηδών. Τέλος εύρέθησαν 
μεγαλοφυείς άνδρες, οΐτινες έςόμωσαν τούς όνυχας 
καί τούτου τοϋ τέρατος, καί έλευθέρωσαν την ανθρω
πότητα άπ’ αύτό.

Ούδείς αγνοεί δτι είς τήν Αμερικήν άνεκαλ.ύφθη 
προ δύο}έτών τοΰ αίθέρος ή χρήσις, ήτις άφαιρεΐ πά
σαν αΐσθησιν, λύει πρό; ώραν τόν δεσμόν μεταξύ σώ
ματος καί ψυχής, αποσπά τούτο άπό τήν κηδεμονίαν
εκείνης, καί τό παραδίδει άνάλγητον, ήοεμον, ώς νέ
κραν υλ.ην είς τού χειρουργού τήν μάχαιραν. Αλλ’ ή 
χρήσις τού αίθέρος είχε δυσκολίας καί ελαττώματα. 
Ή κατασκευή αύτού δέν ήτον εύκολος, ή χρήσις του 
άπήτει εργαλεία καί πολλήν εμπειρίαν τοϋ έγχειριςού, 
και ή έφαρμογή του χωρίς τής αναγκαίας περισκέψεως 
γινομένη, έδύνατο ν’ άποβή θανατηφόρος πολλάκις,

διότι ού μόνον ή άναισθησία ένίοτε έδύνατο νά παρα- 
ταθή, μέχρι θανάτου, άλλ’ άκόμη καί τά σώμα τοϋτό 
εύφλόγιστον δν, έδύνατο νά κατακαύση τόν ασθενή, 
άν έξ άμελείας προσεφέρετο φώς.

Τοϋ αίθέρος σπουδάζων τά φαινόμενα, ά περίδο- 
ξος τής Γαλλίας χημικός Κ. Δυμάς, ήρεύνησε ποια 
καί άλλα σώματα έχουσι τήν ιδιότητα νά έπιφέρωσίν 
ώς έκεϊνος αναισθησίαν προσωρινήν. Μεταξύ δέ τού
των κατέδειξεν έν παρόδω καί ρευστόν τι, δ ώνόμασε 
Χλωροφόρμιον. Είς τούτο έπιστήσας ιδιαιτέρως τήν 
προσοχήν του ό Κ. Σίμψων περίφημος ιατρός τοϋ 
’Εδιμβούργου έν Σκωτία, άνεκάλυψεν έν αύτώ ιδιό
τητας πολύ άνωτέρα; τών τοϋ αίθέρος, καί πρό τινων 
μηνών προσκαλέσας καί τάν Κ. Δυμάν είς τάς δόκι
μά; του, άπέδειξε δι’ αύτών δτι τά Χλωροφόρμιον έχει 
δλα τά προτερήματα χωρίς ούδενάς τών ελαττωμά
των τοϋ αίθέρος.

Καί πρώτον μέν ή κατασκευή του είναι άπλουστά- 
τη, καί τοιαύτη ώστε ό έσχατος τών φαρμακοποιών, 
έκαστος ιδιώτης άκόμη, δύναται είς έλάχιστον χρό
νον, καί δι’ άπλουστάτων υλών νά κατασκευάση χλω- 
ροφόρμιον εύχρηστον καί καλής ποιότητος· δεύτερον 
ή χρήσις του δέν απαιτεί εργαλεία. Αρκεί νά χυθώσι 
τινες σταγόνες εις τά μανδύλιον ή είς σπόγον, δστις 
νά κρατηθή έπί δύω ή τρία λεπτά άπά τήν ρίνα, καί ή 
άναισθησία επέρχεται βαθμηδόν καί βεβαίως. Τέλος 
έξ αιτίας τής έλλείψεως τών εργαλείων, ελλείπει καί 
τά μέγιστον τού κινδύνου μέρος.

’Εσχάτως γυνή πεσούσα έπί τοϋ σιδηρού δρόμου 
τής Σκωτίας, κατεπατήθη ύπά τών αμαξών, καί συνε- 
τρίβη ό πού; της· άμέσως μετεκομίσθη είς ’Εδιμβοϋρ- 
γον, άνέττνευσε τό Χλωροφόρμιον, μετά δύω λεπτά 
άπεκοιμήθη, ό ποϋς της άνετμήθη,άφη,ρέθησαν τά συν- 
τετριμένα οστά, έπεδεθη πάλιν, καί δταν τή έπανηλ- 
θεν ή αΐσθησις, ή δυσχερής έγχείρησις, είς ήν άλλως 
•ήθελε δυσκόλως άνθέξει, είχεν εύτυχώς τελειώσει.

Αλλη γυνή κινδυνεύσασα είς πρώτον τοκετόν, καί 
έπίτεξ ούσα καί πάλιν, έγκατελείφθη ύπά τών ια
τρών ώς άπηλπισμένη. ‘Η πράς σωτηρίαν της άναγ- 
καία έγχείρησις ήτον τόσον έπώδυνος, ώστε ό θάνα
τος ήτον άφευκτος αύτής συνέπεια. Αλλ’ άφ ού τήν 
έβύθισεν είς αναισθησίαν διά τού Χλ.ωροφορμίου ό 
Σίμψων, ή έγχείρησις έτελέσθη, ό τοκετός έγινε, καί 
ή γυνή έξυπνήσασα καί άκούουσα τοΰ βρέφους τήν φω
νήν, δέν ήθελε νά πιστεύση δτι έγέννησε, καί δτι τό 
παιδίον έκεϊνο ήτον τό ίδικόν της.

Διά τού αύτοΰ τρόπου έτελέσθη ή όδυνηροτάτη θε
ραπεία τής άσθενεία; τού οφθαλμού τής καλούμενης 
μελανώσεως, πράς ήν άπαιτεΐται νά άποσπασθή έντε
λώς ά οφθαλμός άπά τά κοΐλον αύτού, καί νά γίνω- 
σιν αίματ/.ραί τομαί έπί τού βολβού.

Καί δχι μόνον τούς ανθρώπους, άλλά καί αύτά 
τά κτήνη άπήλλαξεν ή έφεύρεσις αύτη τών σωματικών 
πόνων. Σπάγκος περιέχων δύω όγγίας Χλωροφορμίου 
έδέθ-j έπί τούς ρώθωνας ίππου, όστις ήτον χωλός. 
Μετά 3 λεπτά ό ίππος περιέπεσεν είς άναισθησίαν 
’Εν ώ δ’ εύρίσκετο είς τήν κατάστασιν ταύτην τώ έκο
ψαν τά δύω νεύρα τών εμπρόσθιων ποδών. Είς τήν 
τομήν τού πρώτου δέν έκινήθη παντάπασιν Είς τήν 
τοϋ δευτέρου έκινήθη έλαφρώς, διότι τό άποτελεσμα 
τού Χλωροφορμίου είχεν αρχίσει νά έλαττοϋται. Αλλ 
ή ποσότης αύτού έδιπλασιάσθη, καί μετά 25 λεπτά
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ό ίππύς ήγέρθτ) εντελώς ύγιής. Χωρίς τοϋ Χλωρο
φορμίου πιθανόν είναι δτι ήθελεν άποθάνει άπό τόν 
πόνον.

Αλλη τέλος σπουδαιότατη αύτοΰ ενέργεια άπεδεί- 
χθη έπί τών φρενοβλαβών. Μανιακοί άναπνευσαντες 
αύτό, άφ’ ού άνέκυπτον άπό τήν στιγαιαίαν αναισθη
σίαν, ήσθάνοντο εαυτούς ήσυχοτέρους καί δ'λα τά συμ

πτώματα τής παραφροσύνης των έλαττωθ&τα, ώστε 
οί ιατροί έλπίζουσι διά τοΰ θείου τούτου δώρου 8 
χρεωστεΐται είς τόν Σίμψωνα καί Δυμάν, νά θερα- 
πεύσωσι τά δύω μέγιστα τής ανθρωπότητας δεινά, 
τούς πόνους τοΰ σώμ,ατος, καί τήν συντάοαζιν τοΰ 
λονικοΰ.

Ένόννατα τον τε.ίενταίον σνοιιοΐ· των Παοισίων.) 1 J J


